
     Świętochłowice, dn. 14.06.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:   postępowania na  kompleksową  usługę  w zakresie  utrzymania czystości  i  czynności 
pomocniczych  w obiektach Zespołu Opieki  Zdrowotnej  w Świętochłowicach  sp.  z  o.o. ,  znak 
sprawy 14/ZA/17

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
Jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydło w płynie występują u Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający posiada dozowniki typu Dermados i inne nie posiadające nazwy (NO NAME).

Pytanie 2
Jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na środki do dezynfekcji rąk występują u Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający posiada dozowniki typu Dermados.

Pytanie 3
Czy  na  terenie  Zamawiającego  istnieje  możliwość  zamontowania  pralko-suszarki  do  prania  
i dezynfekcji mopów, ścierek?

Odp.: Na terenie Zamawiającego brak jest możliwości zamontowania pralko – suszarki do prania i 
dezynfekcji mopów, ścierek.

Pytanie 4
Jakiego rodzaju podłogi występują u Zamawiającego?

Odp.:  W  obiekcie  Zamawiającego  występują  następujące  rodzaje  podłóg:  wewnątrz  wykładzina 
obiektowa PCV, płytki podłogowe.

Pytanie 5
Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne?

Odp.: Tak.

Pytanie 6
Jakiego rodzaju podłogi wymagają konserwacji ze strony Wykonawcy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie,  iż  do konserwacji podłóg przewodzących należy stosować preparaty profesjonalne 
specjalnie przeznaczone do tego typu podłóg.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8
Czy Zamawiający posiada myjnie - dezynfektory do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek nerkowatych? 
Jeśli tak, to jakiego producenta i kto zapewnia do nich niezbędne środki?

Odp.: Zamawiający posiada myjnie-dezynfektory, środki po stronie Zamawiającego.

Pytanie 9
Czy Zamawiający posiada zmywarki do naczyń? Jeśli tak, to jakiego producenta i kto zapewnia do nich 
niezbędne środki?

Odp.: Zamawiający posiada zmywarki do naczyń, środki po stronie Zamawiającego.

Pytanie 10
Zamawiający  w  załączniku  nr  1.2  do  SIWZ  wskazał,  iż  zalecany  jest  proces  jednoetapowy 
wykonywany przy użyciu preparatu myjąco - dezynfekującego nie wymagającego spłukiwania.
Pragniemy poinformować, iż  w przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, 
zawsze  należy  spłukać  powierzchnię  po  dezynfekcji.  W  związku  z  powyższym,  prosimy  o 
dopuszczenie  do  dezynfekcji  powierzchni  mających  kontakt  z  żywnością  środków wymagających 
spłukiwania.

Odp.: Jednoetapowy proces nie dotyczy środków dezynfekcyjnych mających kontakt  z żywnością.  
W związku  z  tym dopuszczmy do  dezynfekcji  powierzchni  mających  kontakt  z  żywnością 
środków wymagających spłukiwania.

Pytanie 11
Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? 
Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuści preparat.

Pytanie 12
Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie?

Odp.: Zamawiający.

Pytanie 13
Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  do  czyszczenia  komputerów  (obudowa,  monitor)  należy  stosować 
profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu?

Odp.: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 14
Kto zapewnia wózki do transportu:

a) odpadów medycznych – Odp.: Wykonawca

b) odpadów komunalnych – Odp.: Wykonawca

c) pacjentów – Odp.: Zamawiający

d) płynów infuzyjnych, materiałów opatrunkowych z apteki na oddziały – Odp.: Zamawiający

e) materiałów do badań i z laboratorium – Odp.: Zamawiający

f) posiłków – Odp.: firma cateringowa

Pytanie 15
Czy  w  zakres  usługi  wchodzi  mycie  okien  na  wysokościach  wymagający  użycia  technik 
alpinistycznych  lub  specjalistycznego  sprzętu  (  podnośniki).  Jeśli  tak,  proszę  podać  ich  metraż  i 
krotność mycia/rok.

Odp.: Nie.

Pytanie 16
Kto zapewnia wagi do ważenia odpadów?

Odp.: Zamawiający.

Pytanie 17
Dotyczy załącznika  nr  3  do  SIWZ "Plan Higieny szpitala".  Zamawiający wymaga  na  złożenia  na 
wezwanie  m.in.  Planu  Higieny  z  podziałem  na  poszczególne  strefy  higieniczne.  W  związku  z 
powyższym prosimy o potwierdzenie iż:

a) pracownia TK należy do strefy II ogólnej czystości - niskiego ryzyka – Odp.: Tak.

b) myjnie dla personelu,  pomieszczenia dezynfekcji i  mycia narzędzi należą do strefy III czystości 
zmiennej – Odp.: Tak.

c) ciągi komunikacyjne należą do strefy Ii ogólnej czystości - pozbawionej ryzyka – Odp.: II strefa 
pozbawiona ryzyka

d) gabinety diagnostyczno-zabiegowe i punkty pielęgniarskie należą do strefy III czystości zmiennej – 
Odp.: Tak.



Pytanie 18
Dotyczy załącznika  nr  3  do  SIWZ "Plan Higieny szpitala".  Zamawiający wymaga  na  złożenia  na 
wezwanie  m.in.  Planu  Higieny  z  podziałem  na  poszczególne  strefy  higieniczne.  W  związku  z 
powyższym prosimy o informację do której strefy należą:

a) oddziały szpitalne – Odp.: II strefa.

b) pomieszczenia dystrybucji posiłków – Odp.: II strefa.

c) izba przyjęć, izba przyjęć ginekologiczna, izba przyjęć psychiatryczna, pomieszczenia poz/ nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej, depozyt – Odp.: II strefa.

Pytanie 19
Prosimy o informację,  czy w przypadku, gdy opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 1.3 do 
SIWZ preparaty, nie będą wystarczające do realizacji kompleksowego wykonania usługi (np. preparaty 
do  monitorów  itp.)  Zamawiający  dopuści  zaproponowanie  dodatkowych  środków,  które  są 
dostosowane do zakresu prac wskazanych w SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20
Zamawiający w rozdziale VI SIWZ pkt 6.5  ppkt 3 wymaga złożenia na wezwanie Wykazu preparatów 
przy pomocy których będzie realizowana usługa przez Wykonawcę – Załącznik nr 9.  Natomiast  w 
załączniku  nr  1.3  do  SIWZ  na  str.  32   pod  tabelą  Zamawiający  pisze:  "Zamawiający  wymaga 
dostarczenia  do  oferty  wykazu  proponowanych  środków".  Prosimy  o  informację  na  jakim etapie 
postępowania Wykonawca ma dostarczyć wykaz środków: do oferty czy na wezwanie Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia wykazu proponowanych preparatów, przy pomocy których 
realizowana będzie usługa na wezwanie  Zamawiającego. Zamawiający zmodyfikuje zapis w 
załączniku 1.3 do SIWZ.

Pytanie 21
Zamawiający w załączniku nr 1.3 do SIWZ  w tabeli na str. 31 pkt 2 podaje opis preparatu chlorowego, 
którego max. stężenia aktywnego chloru w roztworze - do 2000 ppm. Pragniemy poinformować iż 
zgodnie  z  aktualną ulotką od producenta w/w środek w stężeniu  2000 ppm  ma  zastosowanie  do 
dezynfekcji  nie  zanieczyszczonych  substancjami   organicznymi  zmywalnych  powierzchni  i 
przedmiotów przez  zanurzenie.  B,  Tbc,  V,  F,  natomiast   do  zalewania  rozlanej  krwi,  wydzielin  i 
wydalin. B, Tbc, V, F oraz  dezynfekcji w przypadku  Clostridium difficile (warunki czyste i brudne) 
należy zastosować roztwór w stężeniu, które odpowiada 10 000 ppm aktywnego chloru. W związku z 
powyższy prosimy o dopuszczenia w pozycji 2 tabeli załącznika nr 1.3 do SIWZ preparatu, którego 
max stężenie aktywnego chloru w roztworze - do 10 000 ppm w przypadkach zalewania rozlanej krwi, 
wydzielin i wydalin. B, Tbc, V, F oraz  dezynfekcji w przypadku  Clostridium difficile (warunki czyste 
i brudne), spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 22
Zamawiający w załączniku nr 1.3 do SIWZ  w tabeli na str. 31 pkt 7 podaje opis chusteczek o spektrum 
działania:  B,  F.  V (HIV,  HBV,  HCV) w czasie  do 1  min.  Pragniemy poinformować iż  zgodnie  z 
aktualną  ulotką  od producenta w/w środek  w czasie  do  1 min  wykazuje  działanie  drożdżobójcze, 
natomiast  działanie grzybobojcze - do 15 min.  W związku z powyższy prosimy o dopuszczenia  w 
pozycji 7  tabeli załącznika nr  1.3  do  SIWZ chusteczek o spektrum działania  na bakterie,  drożdże, 
wirusy (HIV, HBV, HCV) do 1 min,  grzyby - 15 min,  spełniające wszystkie pozostałe wymagania 
Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza chusteczki działające w czystych i brudnych warunkach.

Pytanie 23
Zamawiający w załączniku nr 1.3 do SIWZ w opisach środków myjących na str. 32 pkt 1 podaje opis 
środka o pH koncentratu 5-6,5. Pragniemy poinformować iż zgodnie z aktualna karta charakterystyki 
w/w środek ma pH 5,5-6,5 (100%). W związku z powyższy prosimy o dopuszczenia w pkt 1 środków 
myjących - str. 32 załącznika nr 1.3 do SIWZ środka o pH koncentratu 5,5-6,5, spełniającego wszystkie 
pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24
Zamawiający w załączniku  nr  1.3 do  SIWZ w opisach środków myjących na str.  32 pkt  2  podaje 
następujący opis środka:

"Skoncentrowany preparat do mycia i pielęgnacji wszystkich wodoodpornych posadzek podłogowych 
zabezpieczonych jak i nie zabezpieczonych powłokami akrylowymi nadający się do linoleum, PCV, 
kamienia naturalnego, itd. z wyjątkiem surowego drewna i wykładzin dywanowych. Wartości pH 
koncentratu 10-10,5, Preparat zawiera w składzie : 15−30% niejonowych związków powierzchniowo 
czynnych, 10-20% alkohole etoksylowane, 5-10% Etery glikolu dipropylenowego, substancje 
pomocnicze i zapachowe, stężenie roztworu roboczego = 0,1 % , butelka o poj. 1 litr, preparat 
dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy o stężeniu 0,1% Preparat 
nadaje się do mycia ręcznego jak i maszynowego posadzek podłogowych "

Pragniemy poinformować iż zgodnie z aktualna karta charakterystyki w/w środek zawiera w składzie: 
30 % i więcej: niejonowe środki powierzchniowo czynne; alkohole etoksylowane >= 10 - < 20;  Etery 
glikolu dipropylenowego >= 5 - < 10, d-Limonene. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenia 
w pkt 2 środków myjących - str. 32 załącznika nr 1.3 do SIWZ środka zawierającego w swoim 
składzie: 30 % i więcej: niejonowe środki powierzchniowo czynne; alkohole etoksylowane >= 10 - < 
20;  Etery glikolu dipropylenowego >= 5 - < 10, d-Limonene, spełniający wszystkie pozostałe 
wymagania Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 25
Zamawiający w załączniku nr  1.3  do SIWZ w opisach środków myjących na str.  32 pkt  5  podaje 
następujący opis środka:
" Preparat do usuwania powłok zabezpieczających z podłóg. Środek do gruntownego czyszczenia, do 
usuwania starych powłok z pastowania do wszystkich powierzchni wodoodpornych w tym linoleum i 
PCV, o składzie alkohole >=10-<20,Etoksylowany alkohol tłuszczowy >=5-<10,1-butoksypropan-2-ol 
>=5-<10,Glikole-Etery Glikolowe >=1- <2,5,Kumenosulfonian sodu >=1-<2,5,Etanoloaminy >=1-
<2,5. pH koncentratu 9.00-10,0- 100%,środek nie wymagający spłukiwania, produkt nie zawiera 
amoniaku, opakowanie 5 litrów"
Pragniemy poinformować iż zgodnie z aktualna karta charakterystyki w/w środek zawiera w składzie: 
Alkohole >= 10 - < 20; Alkohole oksyetylenowane >= 5 - < 10; 1-butoksypropan-2-ol >= 5 - < 10; 
Drugorzędowe  alkilosulfoniany  >=  3  -  <  5;  GLIKOLE  -  ETERY GLIKOLOWE  >=  1  -  <  2.5; 
Alkiloeterosiarczany >= 1 - < 2.5; Wodorotlenek potasu >= 0.5 - < 1.
W związku z powyższy prosimy o dopuszczenia w pkt 5 środków myjących - str. 32 załącznika nr 1.3 
do SIWZ środka zawierającego w swoim składzie: Alkohole >= 10 - < 20; Alkohole oksyetylenowane 
>= 5 - < 10; 1-butoksypropan-2-ol >= 5 - < 10; Drugorzędowe alkilosulfoniany >= 3 - < 5; GLIKOLE - 
ETERY GLIKOLOWE >= 1 - < 2.5; Alkiloeterosiarczany >= 1 - < 2.5; Wodorotlenek potasu >= 0.5 - < 
1,  spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26
Czy wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty spis maszyn o którym mowa w załączniku nr 1.1 
pkt 3, za pomocą których będzie wykonywana usługa? 

Odp.:  Zamawiający.wymaga  dostarczenia  spisu  maszyn,  przy pomocy których  realizowana  będzie 
usługa na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie 27
Proszę określić  jakie  wózki oraz ile  sztuk,  będą  przekazane  do  użytkowania  Wykonawcy na  czas 
trwania umowy? 

Odp.:  Nastąpiła  omyłka pisarska.  Zamawiający wykreśla zapis  znajdujący się  w załączniku 1.1 do 
SIWZ w punkcie 5 o następującej treści: 

“Wózki będące w posiadaniu Zamawiającego zostaną przekazane do użytkowania Wykonawcy na 
czas trwania umowy”.

Pytanie 28
Czy  wózki  zostaną  przekazane  wykonawcy  bezpłatnie?  Jeśli  Wykonawca  ma  ponosić  koszty  za 
użytkowanie wózków , proszę o określenie wysokości opłat  

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pyt. 27.



Pytanie 29
Czy Wózki udostępnione Wykonawcy będą spełniały wymogi określone w pkt 6 załącznika nr 1.1 do 
SIWZ? Jeśli wózki nie spełniają powyższych wymogów, czy Wykonawca będzie je mógł wykorzystać 
na obiekcie Zamawiającego?  

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pyt. 27.

Pytanie 30
Dot. par. 9 projektu umowy zgodnie z którym Zamawiający może przyznać punkty karne określone w 
pkt 3 a-j par. nr 9 za niewykonanie lub nienależyte wykonanie/ nieprawidłowe wykonanie czynności w 
każdym dniu świadczenia usługi. Nawiązując do przywołanego zapisu prosimy o potwierdzenie, że:
a) Zamawiający może przyznać 1 punkt karny w danym dniu za  stwierdzenie nieprawidłowości w 
zakresie np.: usług transportowych niezależnie ile razy w danym dniu wystąpiły nieprawidłowości?
b) Zamawiający może przyznać 1 punkt karny w danym dniu za brak środków dezynfekcyjnych, 
worków na odpady, mydła, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego, niezależnie od ilości 
miejsc w których wystąpiły braki w/w środków dezynfekcyjnych, worków, mydła, ręczników, papieru?  
c) Czy powyższy sposób przyznawania punktów karnych zawarty w pytaniu nr 5a, 5b będzie 
analogiczny dla punktów c-j?  

Odp.: Zamawiający nie potwierdza sposobu wyliczenia kar przedstawiony powyżej. Zamawiający w 
§ 9 ust. 3 wskazał rodzaje uchybień odnosząc je do ustalonych elementów świadczenia usług. 
Natomiast  w  ust.  4  wskazanego  paragrafu  Zamawiający  wyraźnie  określił,  że  punkt  jest 
przyznawany za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Zatem jeśli w zakresie przykładowo pkt a, 
w  danym  dniu  dojdzie  do  kilku  różnych  nieprawidłowości,  to  za  każdą  z  nich  zostanie 
przyznany punkt.

Pytanie 31
Czy protokoły kontroli usługi / protokoły odbioru usługi o których mowa w par. 9 pkt 2 oraz pkt 4 będą 
potwierdzane  podpisem przez  upoważnioną  osobę  ze  strony Zamawiającego  zawsze  w  obecności 
przedstawiciela Wykonawcy,  a  co za tym idzie,  kontrola będzie wykonywana zawsze w obecności 
przedstawiciela Wykonawcy?   

Odp.: Kontrola będzie wykonywana zawsze w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

Pytanie 32
Proszę podać ilość łóżek na poszczególnych oddziałach. 

Odp.: Ilość łóżek została określona w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 33
Proszę podać ilość zabiegów operacyjnych wykonywanych bezpośrednio na Blokach Operacyjnych w 
okresie 12 miesięcy . 

Odp.: Oddział Chirurgii Ogolnej i Krótkoterminowej – 645, Oddział Położniczo-Ginekologiczny – 405, 
Oddział Otorynolaryngologiczny – 302.



Pytanie 34
Proszę podać ilość porodów w okresie ostatnich 12 miesięcy z podziałem na  naturalne i  cesarskie 
cięcia. 

Odp.: 756, w tym: naturalne – 457, cesarskie cięcia – 299.

Pytanie 35
Proszę podać ilość zgonów w okresie ostatnich 12 miesięcy . 

Odp.: 244.

Pytanie 36
Dotyczy załącznika nr 1.2 – proszę o doprecyzowanie czy Wykonawca będzie zobowiązany froterować 
ciągi komunikacyjne raz w tygodniu czy codziennie czyli 7 razy w tygodniu?  

Odp.: Wykonawca będzie zobowiązany froterować ciągi komunikacyjne raz w tygodniu.

Pytanie 37
Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy wózki do transportu odpadów, bielizny, posiłków, materiałów 
do badań, płynów infuzyjnych, materiałów opatrunkowych ?  

Odp.: Zgodnie z opowiedzią na pytanie 14.

Pytanie 38
Z jakim wyprzedzeniem zostanie poinformowany Wykonawca o zwiększeniach lub zmniejszeniach 
zakresu  obowiązków?  Pragnę  zwrócić  uwagę  na  wymóg  Zamawiającego,  aby  Wykonawca  lub 
podwykonawca realizował usługę poprzez zatrudnienie personelu na podstawie umowy o pracę, a co za 
tym  idzie,  przy  zmniejszeniu  zakresu  obowiązków,  Wykonawca  będzie  zobowiązany  zmniejszyć 
zatrudnienie, a redukcja zatrudnienia wiąże się z koniecznością zachowania terminów wynikających z 
kodeksu pracy.   

Odp.: Minimum 14 dni.

Pytanie 39
Czy Zamawiający dopuści wózki serwisowe z ramą na worki 2 x 60l. firmy Vermop?    

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40
Od kiedy planowane jest rozpoczęcie usługi?    

Odp.: Po zakończeniu przedmiotowego postępowania, które przewidujemy na sierpień/wrzesień br.



Pytanie 41
Czy  Zamawiający  użyczy  pomieszczenia  na  do  przechowywania  środków  czystości,  szatnię  dla 
pracowników wykonawcy, itp.? Jeśli tak proszę o podanie metrażu tych pomieszczeń, jeśli będą to 
pomieszczenia odpłatne, proszę podać koszt wynajmu. Czy szatnia jest wyposażona w szafki BHP?    

Odp.:  Zamawiający  użyczy  pomieszczeń  do  przechowywania  środków  czystości  oraz  szatnię  dla 
pracowników nieodpłatnie. Szacowany metraż to ok. 70 m2. Szatnia jest wyposażona w szafki 
BHP.

Pytanie 42
Czy  zakup  środków do  zmywarek  i  myjko-dezynfektorów leży  po  stronie  Wykonawcy.  Jeśli  tak 
prosimy o podanie jakiego producenta są urządzenia i jakich środków wymaga Zamawiający.    

Odp.: Zakup tych środków leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 43
Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie pralnicy do prania mopów?    

Odp.: Nie.

Pytanie 44
Prosimy o potwierdzenie, że w skład usług w obrębie bloku operacyjnego nie wchodzą taki czynności 
jak:

-otwieranie sterylnych pakietów, kontenerów i innych materiałów i środków sterylnych,
-podłączanie i obsługiwanie aparatury medycznej, 
-liczenie zużytego do zabiegu materiału opatrunkowego, 
-branie udziału w dezynfekcji pola operacyjnego, 
-dezynfekowanie narzędzi po zabiegu,
-ubieranie do zabiegu personel operacyjny.

Zgodnie z opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego salowa 
(sprzątaczka) nie powinna wykonywać ww. czynności. Opinia w załączeniu.    

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45
W par. 9 ust. 5 umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w 
wysokości 20 000 zł w sytuacjach opisanych w pkt. c). Taka kara jest rażąco wygórowana. Proszę o 
wykreślenie z umowy w par. 9 ust. 5 pkt. c) gdyż pkt b), reguluje kwestię naliczenia kary powyżej 
30 pkt.  lub określenie jej górnej  granicy, np.  że wysokość kary w danym miesiącu nie może 
przekroczyć  5%  miesięcznego  wynagrodzenia.  Umożliwi  to  Zamawiającemu  uniknięcie 
miarkowania kary umownej na podstawie art. 484 par. 2 KC, co zatem jest w interesie Zamawiającego. 
Kara umowna ma pełnić funkcję kompensacyjną, tj. naprawiać uszczerbek majątkowy, jaki na skutek 
uchybienia dłużnika doznał wierzyciel.  Przy obecnej redakcji w par.  9 ust.  5 umowy de facto kara 
umowna  będzie  instrumentem,  dzięki  któremu  zamawiający  będzie  się  wzbogacał.  Funkcja  kary 
umownej będzie zatem wypaczona. Nadto zważyć trzeba na to, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 
„Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 



zapewniający zachowanie  uczciwej konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców oraz  zgodnie  z 
zasadami  proporcjonalności i  przejrzystości”.  Ten sam wymóg został określony w art.  18 ust.  1 
Dyrektywy 2014/24/UE, gdzie prawodawca unijny wskazał,  że: „Instytucje zamawiające zapewniają 
równe  i  niedyskryminacyjne  traktowanie  wykonawców  oraz  działają  w  sposób  przejrzysty  i 
proporcjonalny”.
Zasada proporcjonalności, w swej istocie, sprowadza się do tego, by wymagać jedynie tego co jest 
konieczne do osiągnięcia celu. Przyjęcie przez Zamawiającego tak wysokich kar umownych, których 
nakładanie będzie sprowadzać się de facto do uzyskiwania wzbogacenia się przez zamawiającego (kara 
w wysokości 20 tys. złotych miesięcznie) z całą pewnością nie jest przejawem realizacji zasady 
proporcjonalności.    

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46
Z uwagi na długi okres trwania umowy (36 miesięcy) i możliwość wystąpienia w tym okresie zmian 
prawnych prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy możliwości wypowiedzenie umowy przez każdą 
ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.    

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 47
Czy Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe Velox Wipes NA firmy Medi-Sept, spełniające 
wymagania opisane w wierszu 7 tabeli – Wykaz preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni dużych 
i małych. Jeśli nie prosimy o wskazanie jakie chusteczki Zamawiający miał na myśli?    

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 48
Czy Zamawiający dopuści w pkt. 5 wykazu - Środki myjące Preparat do usuwania powłok 
zabezpieczających z podłóg o pH 9,00-10,00 – 100% - Bendurol Maxx?    

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 49
Czy Zamawiający dopuszcza używanie innych preparatów poza preparatami opisanymi w zał. 1.3 do 
SIWZ?    

Odp.: Zamawiający dopuszcza, np. czyszczenie monitorów, pilotów telewizyjnych.

Pytanie 50
Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych, jeśli tak 
czy  Wykonawca  zapewnia  środek  do  dezynfekcji?  Czy  Zamawiający  dopuści  preparat  na  bazie 
skażonego etanolu?     

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 51
Czy u Zamawiającego występują podłogi prądoprzewodzące? Jeśli tak czy Zamawiający wymaga 
konserwacji tych powierzchni specjalistycznymi środkami? Kto zapewnia te środki?     

Odp.: Tak. Środki zapewnia Wykonawca.

Pytanie 52
Czy Zamawiający wymaga, aby środki stosowane na Oddziałach Dziecięcym, Neonatologicznym i w 
pomieszczeniach mających kontakt z żywnością miały dopuszczenia stosowne dla tych obszarów? Jeśli 
tak czy Wykonawca ma uwzględnić te środki w wykazie?     

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53
Czy w skład usługi wchodzi przejęcie pracowników na podstawie art. 23’ KC od obecnej firmy?     

Odp.: Nie.



Załącznik nr 1

l.p. Oddział

Liczba łóżek zarejestrowanych w Rej. 
Wojewody

Ogółem w tym IOM w tym 
inkubatory

1 Oddział Chirurgii Ogólnej i 
Krótkoterminowej

23 0 0

2 Oddział Chorób Wewnętrznych 45 1 0

3 Oddział Neurologiczny 16 1 0

4 Oddział Udarowy 16 4 0

5 Oddział Pediatryczny 29 0 0

6 Oddział Neonatologiczny 15 0 3

7 Oddział Patologii Noworodka 10 2 8

8 Oddział Otorynolaryngologiczny 9 2 0

9 Oddział Ginekologiczno-
Położniczy 35 2 0

10 Oddział Psychiatryczny 34 0 0

11
Oddział Rehabilitacji 

Neurologicznej 18 0 0

12
Oddział Rehabilitacji 

Ogólnoustrojowej 8 0 0

13 Izba Przyjęć 0 0 0

14 Oddział Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu 15 0 0

15 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 60 0 0

RAZEM ILOŚĆ ŁÓŻEK 333 12 11


