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Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. „kompleksowe utrzymanie czystości środkami czystości i
dezynfekcji zapewnionymi przez Wykonawcę ” (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/U/35/12) –
wpłynęły zapytania, w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje że:
Zestaw I
Pytanie nr 1
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ, wymaga załączenia w ofercie
wypełnionej specyfikacja asortymentowo-cenowa, sporządzonej na bazie załącznika Nr 5 do
SIWZ, która zawiera szczegółową kalkulację cenową przedmiotu zamówienia, z
uwzględnieniem cen jednostkowych, wartości netto, wartości brutto. Natomiast w załączniku
Nr 5 do SIWZ, nie ma kolumny 6, gdzie można wpisać wartość netto. Prosimy o
ujednolicenie treści ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść zapisu SIWZ w Rozdziale XI ust. 1 pkt. 1.1 i otrzymuje nowe
brzmienie:
„Wypełniona specyfikacja asortymentowo-cenowa, sporządzona na bazie zał. Nr 5 do SIWZ,
która zawiera szczegółową kalkulację cenową przedmiotu zamówienia”;
oraz modyfikuje treść ogłoszenia sekcja III.2.1 pkt. 1.1 i otrzymuje nowe brzmienie:
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„Wypełniona specyfikacja asortymentowo-cenowa, sporządzona na bazie zał. Nr 5 do SIWZ,
która zawiera szczegółową kalkulację cenową przedmiotu zamówienia”.
Pytanie nr 2
Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku „posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania; w tym posiada koncesji”, wymaga w rozdziale III.2.1) pkt. 3 lit. b ogłoszenia o
zamówieniu oraz w rozdział XI pkt.3 lit. b SIWZ, przedstawienia w ofercie koncesji,
zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia. Przepisy obowiązującego prawa nie wymagają posiadania
koncesji, zezwolenia, licencji na prowadzenie działalności gospodarczej uprawniającej do
wykonania przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego proszę o skorygowanie treści
ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ, tak aby odpowiadało obowiązującym przepisom prawa
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść zapisu SIWZ w zakresie:
1) Rozdział XI pkt. 3 lit. b - wykreśla w całości;
2) Rozdziału VIII ust. 1 pkt.1 poprzez wykreślenie części zdania „w tym posiada koncesję”;
w tym samym zakresie modyfikuje ogłoszenie po sprostowaniu w sekcji III.2.1. ust.3 pkt. b i
sekcja III.2.1. ust. 1 pkt.1.
Pytanie nr 3
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nie precyzuje warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, natomiast
w SIWZ w rozdziale III pkt. 2 i 3, szczegółowo opisuje jakich dokumentów wymaga na
potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zgodnie z art. 22 ust.1

Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ma obowiązek w

każdym postępowaniu, które przekracza kwoty określone w art.11 ust.8 określić warunki
udziału w postępowaniu dotyczące okoliczności wymienionych w art.22 ust. 1 pkt 1-4. oraz
podać opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków aby umożliwić
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Wykonawcom ustalenie czy mogą ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia a
także dać Wykonawcom wiedzę w jaki sposób Zamawiający oceni czy podane przez niego
warunki zostały spełnione.
Zamawiający jest zobligowany do podania w treści ogłoszenia o zamówieniu warunki udziału
w postępowaniu dotyczące wszystkich okoliczności wskazanych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 Pzp
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Zamawiający może
żądać dokumentów wymienionych w § 1. ust. 1 ppkt 1-10 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać
Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie podał w treści ogłoszenia o zamówieniu
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wobec powyższego proszę o ujednolicenie treści ogłoszenia o zamówieniu z SIWZ, tak aby
odpowiadało obowiązującym przepisom prawa tj. poprzez określenie w ogłoszeniu o
zamówieniu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i
doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcy chodziło o zał. nr 4 do SIWZ. W związku z czym
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 poprzez wykreślenie treści całego Rozdziału III.
Zestaw II
Pytanie 1
Zgodnie z art.36 ustawy PZP zamawiający w treści SIWZ i ogłoszenia umieszcza warunki
udziału w postępowaniu oraz sposób, w jaki należy wykazać spełnienie tych warunków. W
przedmiotowym postępowaniu w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w rozdziale VIII SIWZ
nie sprecyzował żadnych warunków udziału w postępowaniu. Natomiast w opisie przedmiotu
zamówienia znaleźliśmy warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia i
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
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Sytuacja taka może być źródłem nieporozumień po upływie terminu składania ofert – wobec
braku warunków udziału w postępowaniu w ogłoszeniu część wykonawców może uznać, że
do wykonania niniejszego zamówienia nie potrzeba

żadnego doświadczenia i żadnych

pracowników. Inni wykonawcy mogą uznać warunki określone w opisie przedmiotu
zamówienia za obowiązujące. Prosimy

o ujednolicenie stanowiska Zamawiającego w

zakresie warunków udziału w postępowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść zapisu SIWZ w zakresie:
1) Rozdział XI pkt. 3 lit. b - wykreśla w całości;
2) Rozdziału VIII ust. 1 pkt.1 poprzez wykreślenie części zdania „w tym posiada koncesję”;
w tym samym zakresie modyfikuje ogłoszenie po sprostowaniu w sekcji III.2.1. ust.3 pkt. b i
sekcja III.2.1. ust. 1 pkt.1.
Pytanie 2
Z podobną nieścisłością mamy do czynienia w zakresie terminu wykonania zamówienia. W
projekcie umowy określono go na 36 mcy, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia mowa
jest o 12 miesiącach. Prosimy o jednoznaczne określenie na jaki okres zawarta będzie umowa.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje w zał. nr 4 w rozdziale II do SIWZ zapis z „12” na „36” miesięcy.
Ponadto Zamawiający dla wyjaśnienia i doprecyzowania zapisów treści SIWZ i w ogłoszeniu
dokonuje modyfikacji następująco:
I.

SIWZ
1. Dotychczasową treść rozdziału VIII w ust. 1 pkt. 2 uzupełnia się o treść
„Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje: minimum 2 usługi sprzątania w
placówkach ochrony zdrowia w tym 1 usługa sprzątania szpitala a blokiem
operacyjnym”.
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2. Dotychczasową treść rozdziału VIII w ust. 1 pkt. 3 uzupełnia się o treść:
„Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje osobami:
a) osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają aktualne zaświadczenia badań
okresowych, aktualne książeczki zdrowia do celów sanitarno epidemiologicznych oraz
są zaszczepieni przeciw WZW typ B,
b) Wykonawca do realizacji zamówienia wyznaczy minimum jedną osobę
odpowiedzialną za bezpośredni nadzór i monitorowanie świadczenia usługi, w tym
kontrolę jakości usług z minimum rocznym doświadczeniem na podobnym stanowisku
tzn. kontrola jakości usługi świadczonej w zakładzie opieki zdrowotnej - przeszkoloną
w zakresie stosowania środków dezynfekcyjnych - dokument z odbytych szkoleń,
minimum 1 szkolenie nie później niż 2011 r.”.
3. Dotychczasowa treść rozdziału XI w ust. 3 uzupełnia się poprzez dodanie treści:
- pkt. b)

„Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie - minimum 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich dat wykonania i
odbiorców oraz załączenia dokumentów wystawionych przez podmioty na rzecz
których te usługi wykonano, potwierdzających że zostały one wykonane należycie”;
- pkt. c)

„Oświadczenie o posiadanym potencjale kadrowym określonym w SIWZ

rozdziale III ustęp 1 pkt. 3 że osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają
aktualne zaświadczenia badań okresowych, aktualne książeczki zdrowia do celów
sanitarno epidemiologicznych oraz są zaszczepieni przeciw WZW typ B”;
- pkt. d) „Dokument potwierdzający odbyte

szkolenie w zakresie stosowania

środków dezynfekcyjnych”.
4. W Rozdziale III dodaje się ust. 3 o treści: „Wykonawca będzie wykonywał
zamówienie wg standardu higieny szpitalnej przez system oparty na planie higieny
stworzonym przez siebie, zamykającym się w cyklu rocznym. Plan ten opracuje wg
załącznika nr 4 do SIWZ który będzie załącznikiem do Umowy, odrębny dla
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szpitala i każdej poradni z zastosowaniem preparatów opisanych w załączniku nr 6.
Plan higieny Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy. Plan ten będzie
załącznikiem do umowy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego”.
5. Dotychczasowa treść rozdziału XI ust. 1 uzupełnia się poprzez dodanie:
- pkt. 1.3 o treści „Oświadczenie, że w ciągu trzech dni od zawiadomienia o wyborze
oferty Wykonawca przedstawi plan higieny o którym mowa w rozdziale III ust. 3
SIWZ”.
6. Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o zał. nr 6 do SIWZ pod
nazwą „Wykaz środków dezynfekcyjnych wymaganych do wykonania usługi
sprzątania” stanowiący integralna część SIWZ ( w załączeniu do

niniejszego

zawiadomienia).
7. Modyfikuje SIWZ w zakresie Rozdziału VI, który otrzymuje nowe brzmienie:
„Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych”.
8. Modyfikuje SIWZ w zakresie: Rozdział V ust. 8 i 9 i Rozdział XIII ust. 2 poprzez
zmianę terminu składania ofert z 03.12.2012 r. na 06.12.2012 r. godz. 11.00 oraz
Rozdział XIV poprzez zmianę terminu otwarcia ofert z 03.12.2012 r. na 06.12.2012
r. godz. 11.30.
II.

Ogłoszenie

1. Modyfikuje ogłoszenie po sprostowaniu w zakresie sekcji III.2.1. ust.1 pkt. 1)
(dotyczący spełnienia warunków przez Wykonawcę art. 22 ust.1) poprzez wykreślenie
informacji tam zawartej i sekcja III.2.1. ust. 1 pkt.1 poprzez wykreślenie części zdania
„w tym posiada koncesję”.
2. Modyfikuje ogłoszenie po sprostowaniu w zakresie sekcji III.2.1. ust.1 (dotyczący
spełnienia warunków przez Wykonawcę art. 22 ust.1) uzupełnia się pkt. 2 poprzez
dodanie „Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje: minimum 2 usługi sprzątania w
placówkach ochrony zdrowia w tym min 1 usługa sprzątania szpitala z blokiem
operacyjnym”;
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3. Modyfikuje ogłoszenie po sprostowaniu w zakresie sekcji III.2.1. ust.1 (dotyczący
spełnienia warunków przez Wykonawcę art. 22 ust.1) uzupełnia się pkt. 3 poprzez
dodanie Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje osobami:
a) „osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają aktualne zaświadczenia badań
okresowych, aktualne książeczki zdrowia do celów sanitarno epidemiologicznych oraz
są zaszczepieni przeciw WZW typ B,
b) Wykonawca do realizacji zamówienia wyznaczy minimum jedną osobę
odpowiedzialną za bezpośredni nadzór i monitorowanie świadczenia usługi, w tym
kontrolę jakości usług z minimum rocznym doświadczeniem na podobnym stanowisku
tzn. kontrola jakości usługi świadczonej w zakładzie opieki zdrowotnej - przeszkoloną
w zakresie stosowania środków dezynfekcyjnych - dokument z odbytych szkoleń,
minimum 1 szkolenie nie później niż 2011 r.
4. Modyfikuje ogłoszenie po sprostowaniu w zakresie sekcji III.2.1. ust.1 (dotyczy
dokumentów podmiotowych i przedmiotowych) ust. 1 pkt.1.1 otrzymuje nowe
brzmienie „Wypełniona specyfikacja asortymentowo-cenowa, sporządzona na bazie
zał. Nr 5 do SIWZ, która zawiera szczegółową kalkulację cenową przedmiotu
zamówienia”.
5. Modyfikuje ogłoszenie po sprostowaniu w zakresie sekcji III.2.1. ust. 3 lit. b (dotyczy
dokumentów podmiotowych i przedmiotowych) poprzez wykreślenie treści zawartej
w punkcie lit. b.
6. Modyfikuje ogłoszenie po sprostowaniu w zakresie sekcji III.2.1. ust.1 (dotyczy
dokumentów podmiotowych i przedmiotowych) poprzez dodanie ust. 1.3 o treści
„Oświadczenie, że w ciągu trzech dni od zawiadomienia o wyborze oferty
Wykonawca przedstawi plan higieny o którym mowa w rozdziale III ustęp 3 SIWZ”.
7.

Modyfikuje ogłoszenie po sprostowaniu w zakresie sekcji III.2.1. ust. 3 (dotyczy
dokumentów

podmiotowych

i

przedmiotowych)

poprzez

dodanie

punktów

oznaczonych literami b, c i d o treści:
- pkt. b) „Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
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niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie - minimum 2 usługi odpowiadającą swoim rodzajem

usługom

stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich dat wykonania i
odbiorców oraz załączenia dokumentów wystawionych przez podmioty na rzecz
których te usługi wykonano potwierdzających, że zostały one wykonane należycie”;
- pkt. c) „Oświadczenie o posiadanym potencjale kadrowym określonym w SIWZ
rozdziale III ustęp 1 pkt. 3 że osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają
aktualne zaświadczenia badań okresowych, aktualne książeczki zdrowia do celów
sanitarno epidemiologicznych oraz są zaszczepieni przeciw WZW typ B”;
- pkt. d) „Dokument potwierdzający odbyte

szkolenie w zakresie stosowania

środków dezynfekcyjnych”.
8. Modyfikuje ogłoszenie w zakresie sekcji IV.3.4 (termin składania ofert) otrzymuje
nowe brzmienie 06.12.2012 r. godz. 11.00 oraz sekcja IV.3.8 (warunki otwarcia ofert)
otrzymuje nowe brzmienie 06.12.2012 r. godz. 11.30.

Zatwierdził
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska
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Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ ŚRODKÓ9. DEZYNFEKCYJNYCH WYMAGANYCH DO WYKONANIA
USŁUGI SPRZĄTANIA

1. Mycie i dezynfekcja podłóg oraz dużych powierzchni – Quartamon Med.,
2. Końcowe mycie i dezynfekcja (na zakończenie dnia) podłóg na salach operacyjnych –
Perform
3. Maszynowe mycie podłóg – Bendurol forte
4. Dezynfekcja małych i trudnodostępnych powierzchni – Mikrozid AF liquid
5. Mycie i dezynfekcja wózków transportowych – Quartamon Med., - przecieranie na
mokro.
6. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych – Perform, Medicarina, Sator.
7. Mycie i dezynfekcja powierzchni wrażliwych na produkty alkoholowe – Mikrozid
sensitiv - w postaci płynu lub chusteczek.

SPOSÓB STOSOWANIA PREPARATÓW
•
•
•
•
•
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Do dezynfekcji powierzchni muszą być stosowane roztwory preparatów wykazujące
działanie dezynfekcyjne w czasie do 15 min.
W przypadku zagrożenia prątkami gruźlicy oraz do dezynfekcji brudnych powierzchni
nie należy stosować środków spryskujących.
Roztwory użytkowe muszą być przygotowywane bezpośrednio przed użyciem.
Wszystkie środki dezynfekcyjne znajdujące się w zestawie do sprzątania (wózek do
sprzątania) muszą być w oryginalnych opakowaniach.
Wszystkie zmiany stosowania środków muszą być uzgodnione z Pielęgniarką
Epidemiologiczną

