
Lublin, dnia 4 grudnia 2013 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-49/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na wykonanie usługi w zakresie
sprzątania pomieszczeń administracyjno – biurowych i oddziałów szpitalnych oraz usług opiekuńczo –
pielęgnacyjnych i  higienicznych przy pacjencie  (SzNSPZOZ.N-ZP.372-49/13) Zamawiający  udziela
odpowiedzi:

Pytanie 1.

Załącznik nr 2 do SIWZ – W związku z zapisami dotyczącymi kompleksowej obsługi kuchenek

oddziałowych, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu w zakresie:

a) Liczby kuchenek oddziałowych z przypisaniem do oddziału

b) Czy wymagany jest dodatkowy personel do ich obsługi

c) W jakich godzinach wymagana jest obecność kuchenkowej

d) Czy kuchenki wyposażone są w zmywarki i myjko-dezynfektory. Jeśli tak to ile ich jest i kto

zapewnia do nich środki myjące itp.

Odpowiedź: Ad.

a)  4  kuchenki  w  oddziałach:  psychiatrycznym  dziennym,  całodobowym  oddziale  terapii  

uzależnienia  od  alkoholu  COTUA,  psychiatrycznym  rehabilitacyjnym  III,  leczenia  zaburzeń  

nerwicowych.

b)  Zamawiający nie wymaga dodatkowego personelu

c) obecność pracownika wymaga jest podczas 3 posiłków w oddziałach całodobowych  i

2 w oddziale dziennym, śniadanie 7.30 – 9.00. obiad 12.30 – 14.00, kolacja 16.30 - 17.30

d) kuchenki nie są wyposażone są w zmywarki i myjko-dezynfektory, mycie naczyń stołowych i  
kuchennych odbywa się ręcznie, środki myjące i dezynfekcyjne zapewnia Wykonawca.

Pytanie 2.

Po czyjej stronie leży zabezpieczenie wózków do transportu:

a) Bielizny czystej i brudnej

b) Odpadów komunalnych i medycznych

c) Transportu posiłków i ich dystrybucji

d) Transportu środków i materiałów Aptek, Sterylizacja, Laboratorium

Odpowiedź: Zapewnienie wózków/ pojemników do transportu leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 3. 

Po czyjej stronie leży pranie zasłon i firan?



Odpowiedź: Pranie zasłon i firan leży po stronie Zamawiającego.
Pytanie 4. 

Po czyjej stronie leżą pojemniki do dezynfekcji kaczek, basenów itp.?

Odpowiedź: Pojemniki do dezynfekcji kaczek, basenów zapewnia Zamawiający.

Pytanie 5. 

Po czyjej stronie leży transport odpadów z miejsca ich powstawania do punktu składowania?

Odpowiedź:  Transport   odpadów  komunalnych  z  miejsca  ich  powstawania  do  punktu
składowania  należy  do  obowiązków  Wykonawcy,  zaś  transport  odpadów  medycznych
(zakaźnych, specjalnych) realizuje Zamawiający.

Pytanie 6. 

Czy istnieje możliwość zamontowania pralko-suszarki do prania mopów i ścierek?

Odpowiedź: Szpital nie dysponuje odpowiednim pomieszczeniem

Pytanie 7. 

Czy  Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  pomieszczenia  socjalne,  magazynowe  oraz  szafki

pracownicze. Jeśli tak to na jakich zasadach.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada pomieszczeń dla pracowników Wykonawcy

Pytanie 8. 

Czy Zamawiający dopuści do mycia szkła laboratoryjnego, płyn typu Ludwik?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści środek przeznaczony do mycia szkła laboratoryjnego.

Pytanie 9. 

Prosimy o podanie metrażu okien, które są do mycia 2x w roku.

Odpowiedź:  Każde z pomieszczeń, zgodnie z Wykazem komórek administracyjnym objętych
zamówieniem posiada co najmniej 1 okno o powierzchni nie mniejszej niż 2 m2

Pytanie 10. 

Prosimy o podanie, jakiego typu powierzchnie podłogowe występują u Zamawiającego.

Odpowiedź: Wykładzina PCV, terakota, lastryko, wykładzina dywanowa 
Pytanie 11. 

Prosimy  o  podanie  metrażu  powierzchni  podłogowych,  które  wymagają  okresowego

zabezpieczania warstwami ochronnymi.

Odpowiedź:  ok.  2/3 powierzchni  obejmującej  przedmiot  zamówienia podlega konserwacji  –
wykładziny PCV

Pytanie 12. 

Po czyjej  stronie  leży zabezpieczenie  wejść  do  budynku  w maty wejściowe?  Jeżeli  po  stronie



Wykonawcy, to prosimy o podanie ich ilości i rozmiarów.

Odpowiedź: po stronie Zamawiającego
Pytanie 13. 

Prosimy o doprecyzowanie,  co Zamawiający rozumie pod zapisem: „Do obowiązków pracownika

(Wykonawcy)należy obserwacja stanu fizycznego i psychicznego pacjentów” (Załącznik nr 2 do

SIWZ)?  Czy  Zamawiający  wymaga  tu  zatrudnienia  pracowników  o  jakiś  określonych

kwalifikacjach w danym zakresie?

Odpowiedź:  Pracownik  Wykonawcy  ma rozpoznać  objawy  wskazujące  na  pogorszenie  stanu  zdrowia
fizycznego   i psychicznego  pacjenta i zgłosić ten fakt personelowi medycznemu.

Pytanie 14. 

Prosimy o  doprecyzowanie,  co  Zamawiający rozumie  po  zapisem w Załączniku nr  2  (Oddział

Psychiatryczny Dzienny): „udział w treningu kulinarnym raz w tygodniu”?

Odpowiedź:  Udział  w treningu kulinarnym polega na obecności  pracownika w kuchence w
czasie treningu kulinarnego, wydawanie i odbiór sprzętu ostrego, nadzór nad jego używaniem,
pomoc pacjentom  w czynnościach sprzątania.

Pytanie 15. 

Prosimy  o  doprecyzowanie,  co  Zamawiający  rozumie  po  zapisem  w  Załączniku  nr  2

(Laboratorium ): 

a) „nadzór nad destylacją wody” – w jakim zakresie?

b) Pomoc przy sprawdzaniu dostaw” – w jakim zakresie?

c) Rozładowanie i uzupełnianie odczynników i sprzętów drobnych w szafach magazynowych”

– w jakim zakresie?

Odpowiedź:
a) nadzór nad destylacją wody obejmuje następujące czynności: obsługa aparatu destylarki,

nadzór nad procesem destylacji, przygotowanie i napełnianie pojemników,

b,  c)  Pomoc  przy  sprawdzaniu  dostaw  oraz  rozładowanie  i  uzupełnianie  odczynników  i

sprzętów  drobnych  w  szafach  magazynowych  obejmuje  ocenę  zasobów  magazynowych

laboratorium i w miarę potrzeby wnioskowanie do Kierownika o uzupełnienie niezbędnych

materiałów  oraz okresowe czynności  wykonywane na  polecenie  Kierownika np.  transport

materiałów z magazynu.

Pytanie 16. 

Zamawiający zapisał w  Załącznik nr 3 Projekt Umowy, paragraf 8, punkt 2.2. „Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu kary umowne (…) w wysokości 2000zł – w każdym przypadku stwierdzenia przez

upoważnione organy i  wykazania  w protokole  pokontrolnym nienależytego realizowania  usługi

objętych zamówieniem”. Zamawiający nie określa i w żaden sposób nie precyzuje tu  pojęcia jak i



parametrów  „nienależyte  realizowanie  usługi”,  dodatkowo  nie  podaje  wzoru  oraz  parametrów

protokołu  pokontrolnego,  ani  osób  odpowiedzialnych  za  jego  stworzenie.  Wnioskujemy  o

wykreślenie  tego  zapisu,  gdyż  jest  on  nieprecyzyjny  a  wysokość  kary  nie  poparta  żadnymi

realnymi parametrami jej naliczania.

Odpowiedź: Przesłanki kary umownej zostały określone precyzyjnie, wysokość kary umownej jest zależna
od decyzji Zamawiającego i nie wymaga dodatkowego uzasadnienia. Zamawiający nie wyraża zgody na
zmianę postanowień SIWZ. 
Pytanie 17. 

Prosimy o podanie  średniomiesięcznego zużycia:  mydła,  papieru toaletowego (duże rolki,  małe

rolki), ręczników (w rolce, ZZ), oraz worków wraz z ich pojemnością.

Odpowiedź:

Średnie,  miesięczne  zużycie:  ręczniki  papierowe jednorazowego użytku (rola  maxi)  –  800 szt.,

papier toaletowy (małe rolki) – 2 000 szt., worki wszystkie kolory: 35 l – 1 050 rolek a’ 25 szt. + 120 l –

200 rolek a’ 25 szt., 1 950 l mydła

Pytanie 18:Rozdział XV SIWZ oraz umowa par. 9 istnieje rozbieżność w informacji o zabezpieczeniu
należytego wykonania umowy – prosimy o wyjaśnienie – czy 5% czy bez.
Odpowiedź: Zamawiający  nie  wymaga  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.  Zamawiający
wykreśla paragraf 9 i zmienia numerację następnych paragrafów.
  
Pytanie 19:Rozdział IV SIWZ oraz umowa  par. 5 – istnieje rozbieżność w dacie rozpoczęcia usługi, czy
Zamawiający potwierdza że jest to 01/01/2014?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza datę rozpoczęcia usługi: 01.01.2014 r. 

Pytanie 20:Uprzejmie prosimy o przesunięcie godziny składania ofert chociażby na 9:00 – będziemy
wdzięczni za przychylenie się do prośby.  Dla firm ogólnopolskich posiadających siedzibę poza woj.
lubelskim - dostarczenie  oferty przetargowej drogą pocztową lub kurierską jest bardzo utrudnione przed
godz. 8:00.
Odpowiedź: Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert.
„1. Oferty należy składać do dnia 09.12.2013 r. do godz. 09:30  w Kancelarii Szpitala – 20-442 Lublin, ul.
Abramowicka 2.
2.  Zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  w  dniu  09.12.2013  r.  o  godz.  10:00  w  Sali
Konferencyjnej Szpitala.” 
  
Pytanie 21:Jakie rodzaje podłóg posiada Zamawiający na obiektach objętych usługą sprzątania?
Odpowiedź:
Wykładzina PCV, terakota, lastryko, wykładzina dywanowa 

Pytanie  22:Czy Zamawiający wymaga konserwacji  podłóg przez  Wykonawcę? Jeżeli  tak,  prosimy
podać:

- jak często,
- jaki jest metraż podłóg do konserwacji,

- jaki rodzaj podłóg wymaga konserwacji?
Odpowiedź: 
 TAK,  konserwacji  wymagają  wykładziny  PCV  obejmujące  ok.  2/3  powierzchni  obejmującej  przedmiot
zamówienia, 1 x w miesiącu



Pytanie 23 Czy Zamawiający posiada podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne?
Odpowiedź:  
Zamawiający posiada podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne.

Pytanie 24:Kto ma zapewnić pranie materacy niezmywalnych? Jak często?
Odpowiedź: Zamawiający

Pytanie 25:Prosimy o podanie ilości łóżek na oddziałach podlegających sprzątaniu.
Odpowiedź:Liczba łóżek funkcjonujących w oddziałach całodobowych podlegających sprzątaniu wynosi: 
- w całodobowym oddziale terapii uzależnienia od alkoholu COTUA – 57 łóżek,

- w psychiatrycznym rehabilitacyjnym III – 28 łóżek,

- w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych – 28 łóżek.

Pytanie 26:Prosimy o weryfikację komórek lokalizacyjnych w zał. nr 1 do SIWZ oraz zał. nr 2 do SIWZ
uwzględniając  uzupełnienie  metrażu  i  czynności  sprzątania.  Zdarza  się,  że  niektóre  pomieszczenia
pojawiają się w zał. nr 1 np. OHD, Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej, warsztaty terapii zajęciowej ,
świetlica, pracownia OTZ, przychodnia specjalistyczna – a nie ma ich w zał. nr 2. 
Odpowiedź: 
Wymogi  dot.  wykonywania  czynności  w  Ośrodku  Rehabilitacji  Leczniczej  umieszczono  
w załączniku nr 2.
Podstawowe czynności w pomieszczeniach nie ujętych w załączniku nr 2 SIWZ Warsztaty terapii
zajęciowej , świetlica, pracownia OTZ - obszar administracyjno – gospodarczy  
mycie powierzchni dotykowych codziennie,
mycie powierzchni poziomych codziennie,
mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych codziennie,
mycie powierzchni pionowych 1 raz w tygodniu,
okresowe mycie okien, co trzy miesiące,
okresowe mycie oświetlenia, co 2 miesiące
OHD
mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych codziennie,
mycie powierzchni poziomych codziennie,
mycie powierzchni pionowych 1 raz w tygodniu,
okresowe mycie okien, co trzy miesiące,
okresowe mycie oświetlenia, co 2 miesiące
Przychodnia Specjalistyczna
mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych codziennie,
mycie powierzchni poziomych codziennie,
mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych codziennie,
mycie powierzchni pionowych 1 raz w tygodniu,
okresowe mycie okien, co trzy miesiące,
okresowe mycie oświetlenia, co 2 miesiące

 Pytanie 27:Co mieści się w pomieszczeniach  po Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej ?
Odpowiedź:
W pomieszczeniach  po Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej mieszczą się:
1. Pomieszczenia w których wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne dla pacjentów przebywających
w oddziałach szpitala (pomieszczenia hydroterapii, pomieszczenia fizykoterapii – 4 boksy).
2. Pomieszczenia,  w których wykonywane są zabiegi krioterapii,  w tym szatnia dla pacjentów



ambulatoryjnych.
3. Pomieszczenia administracyjno – biurowe. 
 
Pytanie 28:Czy „łącznik rezonans” w zał. nr 1 oznacza pracownię MRI w zał. nr 2 do SIWZ (str. 20)?
Odpowiedź:  TAK

Pytanie 29:Czy Zamawiający wymaga serwisu nocnego?
Odpowiedź: Realizacja usługi zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ

Pytanie 30:Czy Zamawiający wymaga osobnej brygady transportowej? Jeżeli tak to prosimy o podanie
minimalnej obsady kadrowej w tej brygadzie?
Odpowiedź: NIE
  
Pytanie  31:Czy  Zamawiający  wymaga  osobnej  brygady  osób  dedykowanych  do  kuchenek
oddziałowych? Jeżeli tak to prosimy o podanie minimalnej obsady kadrowej w tej brygadzie?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga osobnej brygady. Czynności obsługi kuchenki oddziałowej ujęte są w

harmonogramie czasu pracy pracownika w poszczególnych komórkach organizacyjnych (załącznik nr 1)

Pytanie 32:Czy Zamawiający dopuszcza rotację pracowników ? Czy w któryś miejscach osoby mają być
przypisane na stałe do danej komórki organizacyjnej?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga aby pracownicy byli przypisani na stałe do komórki organizacyjnej.

Pytanie 33:Czy osoba nadzorująca usługę ma być dostępna na obiekcie Zamawiającego? Jeżeli tak – w
jakich dniach i godzinach?

Odpowiedź: Codzienny nadzór wykonywanej usługi w siedzibie Zamawiającego oraz kontakt telefoniczny

7 dni w tygodniu, w godz. 7:00-19:00.

Pytanie 34:Ile m2 wykładzin i dywanów znajduje się na obiektach objętych usługą sprzątania?

Odpowiedź: Wykładzina dywanowa – ok. 50 m2

Pytanie  35:Ile podajników na papier toaletowy posiada Zamawiający na obiektach objętych usługą
sprzątania – prosimy o odpowiedź z podziałem podajniki  na dużą (Jumbo) i małą rolkę.

Odpowiedź: Mała rolka – 120 podajników

Pytanie 36:Ile podajników na ręczniki jednorazowe posiada Zamawiający na obiektach objętych usługą
sprzątania – prosimy o odpowiedź z podziałem na podajniki na ręczniki składane ZZ i ręczniki w roli.

Odpowiedź:  Ręczniki w roli Maxi 120 podajników

Pytanie 37:Ile dozowników na mydło posiada Zamawiający na obiektach objętych usługą sprzątania?
Jakiej pojemności sa te dozowniki?

Odpowiedź: Pojemność nie mniejsza niż 0,5 l – 130 podajników

Pytanie 38:Kto zapewnia środki dezynfekcyjne do rąk dla personelu szpitala?

Odpowiedź: Środki dezynfekcyjne do rąk dla personelu zapewnia Zamawiający.

Pytanie 39:Ile sztuk tapicerki meblowej posiada Zamawiający na obiektach objętych usługą sprzątania?

Odpowiedź:W pomieszczeniach objętych usługą, (poza sanitariatami, kuchenkami, salami zabiegowymi i salami

chorych) Zamawiający posiada co najmniej 2 szt. mebli tapicerowanych.



Pytanie 40:Prosimy podać metraż okien wymaganych do mycia przez Wykonawcę. Prosimy zaznaczyć
czy podany metraż jest powierzchnią jedno - czy dwustronną?

Odpowiedź  Każde z pomieszczeń, zgodnie z Wykazem komórek administracyjnym objętych

zamówieniem posiada co najmniej 1 okno o powierzchni nie mniejszej niż 2 m 2, powierzchnia

jednostronna

Pytanie 41:Czy w ramach usługi  Wykonawca ma również myć  przeszklenia, okna na wysokości?
Prosimy o podanie powierzchni przeszkleń w m2 wymagających wykorzystania sprzętu na wysokości?
Jakie techniki czyszczenia można zastosować u Zamawiającego – techniki alpinistyczne, rusztowania,
wysięgniki? 

Odpowiedź:  Przedmiot zamówienia obejmuje ok. 15 okien podlegających myciu alpinistycznemu

Pytanie 42:Kto zapewnia wózki do transportu odpadów medycznych i komunalnych?

Odpowiedź:  Medycznych – Zamawiający, komunalnych - Wykonawca

Pytanie 43:Kto zapewnia wózki do transportów bielizny brudnej i czystej?

Odpowiedź: Zamawiający

Pytanie 44:Kto zapewnia worki na brudną bieliznę?

Odpowiedź: Zamawiający

Pytanie 45:Czy czynności pomocnicze przy pacjencie stanowią ponad 50% usługi?

Odpowiedź: Zdaniem zamawiającego  czynności pomocnicze przy pacjencie nie stanowią 50% usługi

Pytanie 46:Czy Zamawiający  podejmie się oceny, jaki procent stanowią czynności pomocowe przy
pacjencie czy pozostawia to do interpretacji oferentów?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  podejmie  się  oceny,  jaki  procent  stanowią  czynności  pomocowe  przy

pacjencie.

Pytanie 47:Prosimy o podanie średniego miesięcznego zużycia  / wymaganej ilości miesięcznej:
- papieru toaletowego mała rolka (szary, 1-warstwowy, zwykły)
- papieru toaletowego duża rolka (Jumbo)
- ręczników jednorazowych w roli Maxi białych
- ręczników typu ZZ – składane
- mydła w płynie
- płynu do mycia naczyń

Odpowiedź: Papier toaletowy (szary, mała rolka, jednowarstwowa) – 2 000 szt., ręcznik jednorazowe w

roli Maxi – 800 szt., mydło – ok. 1 950 l

Pytanie 48:Kto zapewnia pojemniki na resztki pokonsumpcyjne ? Jeżeli Wykonawca prosimy o podanie
wymaganej ilości.

Odpowiedź: Pojemniki na resztki pokonsumpcyjne zapewnia Zamawiający.

Pytanie 49:Prosimy o podanie średniego miesięcznego zużycia  / wymaganej ilości miesięcznej:
- worków foliowych czerwonych, niebieskich, zielonych, żółtych z rozbiciem na POJEMNOŚCI



Odpowiedź:  wszystkie kolory: 35 l – 1 050 rolek a’ 25 szt. + 120 l – 200 rolek a’ 25 szt.

Pytanie  50:  Dor.  par.  3  umowy,  pkt.  1,   str.  25  (środki  myjąco-czyszczące  –  atesty).  Pragniemy
zaznaczyć, z dniem 01.01.2003 ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH.
Preparaty posiadające w swoim składzie substancje niebezpieczne muszą posiadać kartę charakterystyki
substancji niebezpiecznej. W związku z powyższym, czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania
atestów i certyfikatów?

Odpowiedź: Preparaty myjące  i  dezynfekcyjne powinny być przeznaczone do stosowania  w obszarze

medycznym.

Pytanie 51:Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie  socjalne dla pracowników Wykonawcy? Czy
Zamawiający udostępni  szatnię, pomieszczenie magazynowe i pomieszczenia dla  osoby nadzorującej
wykonanie usługi? Czy zrobi to bezpłatnie czy płatnie. Jeżeli odpłatnie prosimy o podanie kosztu najmu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada pomieszczeń dla pracowników Wykonawcy

Pytanie  52:Czy  Wykonawca  będzie  ponosił  koszty  zużycia  mediów  potrzebnych  do  realizacji
przedmiotu zamówienia jak  zużycie energii elektrycznej, zużycie ziemnej wody użytkowej, zużycie
podgrzanej wody,  ścieki, ogrzewanie? Jeżeli tak prosimy podać miesięczny koszt jaki ponosi aktualny
Wykonawca.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 53: Kto zapewnia szafki BHP dla pracowników Wykonawcy?

Odpowiedź:  szafki  BHP  dla  pracowników  zapewnia  Wykonawca,  po  uwzględnieniu  możliwości

powierzchniowych Zamawiającego.

Pytanie 54:Jakich worków wymaga Zamawiający – prosimy o ODPOWIEDŹ z rozbiciem na :
- wymagana ilość miesięczna lub średniomiesięczne zużycie
- kolor
- pojemność

Odpowiedź: wszystkie kolory: 35 l – 1 050 rolek a’ 25 szt. + 120 l – 200 rolek a’ 25 szt.

Pytanie  55:Kto zapewnia wózki do transportu  termosów? Jeżeli Wykonawca to prosimy o podanie
ilości   oraz   rodzaju?

Odpowiedź: Wózki do transportu termosów zapewnia Zamawiający.

Pytanie  56:Kto zapewnia wózki do  dystrybucji posiłków? Jeżeli Wykonawca to prosimy o podanie
ilości   oraz   rodzaju?

Odpowiedź: Wózki do dystrybucji posiłków zapewnia Zamawiający.

Pytanie 57:Kto zapewnia pojemniki do transportu materiałów do badań ? Jeżeli Wykonawca prosimy
podać ILOŚĆ i rodzaj.

Odpowiedź: Pojemniki  do transportu materiałów do badań  zapewnia Zamawiający.

Pytanie 58:Kto zapewnia   wózki do transportu  leków z apteki? Jeżeli Wykonawca prosimy podać
ILOŚĆ i rodzaj.

Odpowiedź: Wózki/ pojemniki  do transportu leków z apteki zapewnia Zamawiający.

Pytanie 59:Kto zapewnia pranie materacy niezmywalnych?



Odpowiedź: Pranie materacy niezmywalnych zapewnia Zamawiający.

Pytanie 60:Kto zapewnia wózki do transportu materiałów i środków  z magazynów (czynność wskazana
w zał. nr 2 str 20)

Odpowiedź: Wózki/ pojemniki  do transportu materiałów i środków z magazynów  zapewnia Zamawiający.

Pytanie 61:Kto zapewnia wózki/pojemniki do  transportu szkła aptecznego z apteki do sterylizatornii?
(czynność wskazana w zał. nr 2 str. 20)

Odpowiedź:Wózki/ pojemniki  do transportu szkła aptecznego z apteki do sterylizatornii zapewnia Zamawiający.

Pytanie 62:Jakiego środka do MYCIA szkła aptecznego wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:  Zamawiający  zapewni  preparat  myjąco-dezynfekcyjny  do  szkła  aptecznego  we  własnym

zakresie.

Pytanie 63:Jakiego środka do MYCIA szkła laboratoryjnego wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:Zamawiający wymaga środka przeznaczonego do mycia szkła laboratoryjnego.

Pytanie 64:Jakiego środka do mycia i dezynfekcji sprzętów laboratoryjnych wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z załącznikiem nr 2 procedury Q-KZ 1.3; 1.4:

- środków do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętów laboratoryjnych o zakresie działania B, F, V, Tbc

w strefie sanitarnej III  dotykowej oraz IV,

-  środków do mycia i  dezynfekcji  powierzchni  sprzętów laboratoryjnych o zakresie  działania  B,  F,  V

(HBV, HCV, HIV) w strefie III bezdotykowej,

- środka dezynfekcyjnego do małych i trudno dostępnych powierzchni.

Wymaga się aby preparaty były dopuszczone do stosowania w obszarze medycznym.

Pytanie 65:Jakiego środka do mycia i dezynfekcji sprzętów aptecznych wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z załącznikiem nr 2 procedury Q-KZ 1.3; 1.4:

- środków do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętów aptecznych o zakresie działania B, F, V (HBV,

HCV, HIV).

Pytanie 66:Co Zamawiający rozumie poprzez „środki do mycia narzędzi medycznych po dezynfekcji”
(str. 21 SIWZ. Wskazany zapis jest zaprzeczeniem kolejności mycia i dezynfekcji narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni we własnym zakresie preparat myjąco-dezynfekcyjny do narzędzi.

Pytanie 67:Dot. zapisu:  „środki do mycia narzędzi medycznych po dezynfekcji” str. 21 SIWZ oraz
paragraf 3 umowy ;  „mycie narzędzi medycznych po dezynfekcji (w gabinetach)” str. 20  .  Prosimy
podać :

- kto i jakim sposobem ma dezynfekować narzędzia,
- rodzaj wymaganych preparatów do mycia narzędzi
- rodzaj wymaganych preparatów do dezynfekcji  narzędzi

- wymaganą  ilość miesięczną  lub średniomiesięczne zużycie preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi

Odpowiedź: Zamawiający zapewni preparat myjąco-dezynfekcyjny do narzędzi oraz wykonanie procesu

mycia, dezynfekcji, suszenia i przygotowania do sterylizacji.



Pytanie 68:Co Zamawiający rozumie przez „nadzór nad destylacją wody”?

Odpowiedź:  Nadzór nad destylacją wody obejmuje następujące czynności: obsługa aparatu destylarki,

nadzór nad procesem destylacji, przygotowanie i napełnianie pojemników,

Pytanie 69:Jakie polecenia miał na myśli Zamawiający w punkcie 12 str. 20 SIWZ (zał. nr 2 )

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wykonywania poleceń personelu medycznego dot. sposobu realizacji

usługi zgodnie  z zakresem obowiązków danego pracownika.

Pytanie 70:Czy jest możliwość zainstalowania pralnico –suszarki?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 71:Czy Zamawiający posiada zmywarki do naczyń?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 72:Kto dostarcza środki do zmywarek? Jeżeli Wykonawca prosimy o podanie:
– rodzaju
– wymaganej  ilości miesięcznej lub średniomiesięcznego zużycia

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zmywarek. Mycie naczyń odbywa się w sposób ręczny.

Pytanie 73:Zamawiający  w zał. nr 2 podaje mycie naczyń kuchennych i stołowych, ale także mycie i
dezynfekcję? Kto zapewnia środki  do DEZYNFEKCJI tego asortymentu. Jeżeli Wykonawca prosimy
podać:

- rodzaj
- wymaganą  ilość miesięczną lub średniomiesięczne zużycie

Odpowiedź: Środki do dezynfekcji naczyń kuchennych i stołowych zapewnia Wykonawca. Zamawiający

wymaga, aby były to preparaty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością.

Do dezynfekcji naczyń po 1 posiłku potrzebne jest średnio  30 l roztworu roboczego preparatu.  

Zużycie miesięczne zależy od rodzaju preparatu, trwałości i eksploatacji roztworu roboczego. 

W oddziale COTUA dezynfekcja naczyń stołowych odbywa się 1 raz w tygodniu.

Pytanie 74:Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji kaczek, basenów , misek, nerek itp.?

Odpowiedź: Pojemniki do dezynfekcji kaczek, basenów , misek, nerek itp. zapewnia Zamawiający.

Pytanie 75:Czy Zamawiający posiada myjko-dezynfektory? Kto zapewnia do nich środki?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada myjko-dezynfektorów.

Pytanie 76:Jaką ilość koszy na odpady medyczne - zakaźne, medyczne specjalne, medyczne pozostałe i
komunalne posiada Zamawiający – w jakiej pojemności?

Odpowiedź: Zamawiający posiada ok. 30 szt pojemników na odpady medycznych o pojemnościach 35-

50l., odpady komunalne- 260 szt. o pojemnościach 9-50 l.



Pytanie 77:Czy Wykonawca dobrze zrozumiał, że dokumenty wymienione w punktach 1-3 (zał. 2 do
SIWZ, str. 21) dostarcza wybrany w postępowaniu Wykonawca  przed umową?

Odpowiedź:  Tak.   Dokumenty wymienione w punktach 1-3 (zał. 2 do SIWZ, str. 21) dostarcza wybrany w

postępowaniu Wykonawca  przed podpisaniem umowy. 

Pytanie 78:Z uwagi na to, iż skład preparatów chemicznych może podlegać opatentowaniu oraz dodatkowo nie jest
prawnie wymagane podawanie substancji czynnej w ulotkach, a karty charakterystyki zawierają tylko nazwy substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne – prosimy o zrezygnowanie z podawania substancji czynnej w wykazie środków lub
chociażby w przypadku preparatów myjących, pielęgnujących, konserwujących, odświeżających.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje podania substancji czynnej dla preparatów dezynfekcyjnych.

Pytanie  79:Dot.  rozdziału  IV,  pkt.  3  SIWZ (str.  6)  Prosimy o  wyjaśnienie  na  podstawie,  których
dokumentów ,  wg  jakich  wzorów (czy załączników do  SIWZ czy załączonych  procedur)  ma  być
wykonany Plan Higieny ?

Odpowiedź:

Plan  Higieny  należy  sporządzić  wg  wzoru  z  załącznika  nr  1  do  procedury  Q-KZ.1.3;  1.4,  a  także

w oparciu o wytyczne procedury i załączniki SIWZ.

W związku z art.  38 ust.1 pkt 1) Zamawiający  na podstawie art.  38 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ:
ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
punkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Oferty należy składać do dnia 09.12.2013 r. do godz.  09:30  w Kancelarii  Szpitala  –  20-442
Lublin, ul. Abramowicka 2.
2.  Zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  w  dniu  09.12.2013  r.  o  godz.  10:00  w  Sali
Konferencyjnej Szpitala.” 


