Warszawa, dnia 09.06.2015r.
Nr sprawy SPZOZ.U.346/2015

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia,
iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „usługi
sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa - Ursynów ” (Nr sprawy
SPZOZ.U.346/2015 wpłynęły kolejne zapytania do SIWZ (pytania w kwestii
doprecyzowania udzielonych odpowiedzi w dniu 03.06.2015r.)
Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.

Zapytanie nr 9 z dnia 05.06.2015r.
1. ZAPYTANIA NR 2, ODPOWIEDŹ NA PYT. NR 1:
Czy Wykonawca dobrze rozumie, że do danego środka ma przypisać strefę /
strefy określone w SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyłoniony do realizacji
zamówienia sporządził „Plan higieny” a do niego m.in. wykaz środków z którego
będzie wynikało jakie czynności będą wykonywane przy użyciu jakich środków z
podziałem na strefy opisane w SIWZ.

2. ZAPYTANIA NR 2, ODPOWIEDŹ NA PYT. NR 4 oraz ZAPYTANIA NR 5,

ODPOWIEDŹ NA PYT. NR 25:
Zamawiający odpowiadając zaznaczył, że wymaga używania środków o
przeznaczeniu i składzie chemicznym odpowiadającym środkom opisanym w
SIWZ. Wątpliwość budzi ta odpowiedź nie tyle w stosunku do środków myjącodezynfekujących czy dezynfekujących , co myjących i czyszczących oraz
konserwujących. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przez wykonawców
innych niż wskazane wraz z nazwą w SIWZ środków myjących i czyszczących
oraz konserwujących o podobnym jak w SIWZ przeznaczeniu (np. środek do
mycia okien, podłóg, toalet, preparat konserwacji podłóg itp.), spełniające
wymagania specyfikacji oraz pozostałych odpowiedzi na pytania z dnia
03/06/2015 – ale posiadające niekoniecznie taki sam skład chemiczny – z uwagi
na fakt, iż w przypadku środków myjących i czyszczących oraz konserwujących
może być to niemożliwe do spełniania chcąc podać inny środek.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wymaga dopuszcza zaoferowanie przez
Wykonawcę środków o przeznaczeniu i podobnym składzie chemicznym do środków
opisanych w SIWZ, spełniających wymogi postawione przez Zamawiającego.
3. ZAPYTANIA NR 2, ODPOWIEDŹ NA PYT. NR 2, 6, 17 i 23, ZAPYTANIA NR 3,

ODPOWIEDŹ NA PYT. NR 4 oraz ZAPYTANIA NR 5, ODPOWIEDŹ NA PYT. NR
15
Prosimy jedynie o potwierdzenie, czy Wykonawca dobrze zrozumiał, że:
a) Plan higieny ma być przedstawiony do zaakceptowania Zamawiającemu w

terminie do 2 tyg. od podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym do
realizacji przedmiotowego zamówienia?
b) Harmonogram pracowników ma zawierać ilość pracowników przeznaczonych
do wykonania zamówienia w zakresie „serwisu wieczornego” w podziale na
placówki, zgodnie podziałem określonym w zał. nr 8 do SOPZ – i taki
harmonogram ma być załączony do oferty?
c) Do wykazu środków mają był dołączone ulotki i karty charakterystyki?
d) Wykaz środków oraz wszystkie niżej wymienione dokumenty:
- informacja o ilości pracowników przeznaczonych do realizacji
poszczególnych zadań;
- harmonogramy pracy z podziałem na serwis nocny i serwis dzienny
- opisy stanowisk pracy
- wykaz urządzeń;
- ogólne zasady sprzątania przychodni
mają być ma być przedstawione do zaakceptowania Zamawiającemu w
terminie do 2 tyg. od podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym do
realizacji przedmiotowego zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga następująco:
a) Tak, Plan higieny ma być przedstawiony do zaakceptowania Zamawiającemu
w terminie do 2 tyg. od podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym do
realizacji przedmiotowego zamówienia.
b) Tak, Harmonogram pracowników ma zawierać ilość pracowników
przeznaczonych do wykonania zamówienia w zakresie „serwisu wieczornego”
w podziale na placówki, zgodnie podziałem określonym w zał. nr 8 do SOPZ –

i taki harmonogram ma być załączony do oferty. Harmonogram jest podstawą
do oceny kryterium „ilość osób wykonujących serwis wieczorny” opisanego w
pkt 20 SIWZ. Przedstawiony harmonogram będzie musiał być przestrzegany
przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy.
c) Do wykazu środków mają był dołączone:
- w przypadku środków czystościowych i dezynfekcyjnych karty
CHARAKTERYSTYKI,
- w przypadku produktów będących kosmetykami oraz produktów będących
produktami leczniczymi dla których producent nie wydał kart charakterystyki
należy dołączyć ulotki opisujące skład i przeznaczenie produktu.
d) wymienione w ppkt. D dokumenty dostarcza Wykonawca wyłoniony do
realizacji zamówienia w terminie 2 tygodni od podpisania umowy.
Sporządzona dokumentacja musi być zgodna z warunkami ujętymi w SIWZ
oraz informacjami podanymi w ofercie Wykonawcy.
1. ZAPYTANIA NR 2, ODPOWIEDŹ NA PYT. NR 20 b oraz ZAPYTANIA NR 3,
ODPOWIEDŹ NA PYT. NR 34:
Odpowiedzi są sprzeczne, prosimy o ponowne wyjaśnienie czy zarówno mydło
jak i preparat do higienicznego i chirurgicznego MYCIA rąk dostarcza Wykonawca
zarówno w przychodniach jak i w UCZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby środki higieniczne do mycia rąk zapewnił
Wykonawca. Są to środki które należy uzupełniać w różnych strefach opisanych w
SIWZ. W zależności od strefy środki uzupełniane są w dozownikach na mydło bądź
w dozownikach łokciowych (tj. w obszarze zabiegowym). Natomiast środki do
chirurgicznego mycia rąk zapewnia Zamawiający.

