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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie  art.  135  ust.  2 ustawy z  dnia  11  września  2019 r.  Prawo zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia  w postępowaniu
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługę  kompleksowego  utrzymania  czystości,  transport
wewnątrzszpitalny oraz czynności pomocnicze przy pacjencie.

1.  Prosimy  o  wprowadzenie  następującego  zapisu  „Umowa  może  zostać  rozwiązana  z  zachowaniem
1  miesięcznego  okresu  wypowiedzenia  przez  każdą  ze  stron”.  Swobodne  wypowiedzenie  umowy  jest
niezbędne dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na
celu  stworzenie  podstaw  prawnych  do  zakończenia  stosunku  prawnego  pomiędzy  stronami,  jeżeli
z  określonych  powodów  nie  są  one  zainteresowane  dalszym  kontynuowaniem  współpracy  na
dotychczasowych warunkach Obowiązujące przepisy  ustawy prawo zamówień publicznych nie  zawierają
w tym zakresie żadnych zakazów. 
Odp. Zgodnie z SWZ.

2.  Czy  Zamawiający  w  czasie  trwania  kontraktu  planuje  remonty  z  włączeniami  lub  wyłączeniami
powierzchni do sprzątania? Mające wpływ na wartość miesięcznego ryczałtu za usługę - nie ujęte w SWZ.
Jeżeli odpowiedź jest TAK, proszę o podanie szacunkowej wielkości powierzchni przeznaczonej do remontu ?
Odp.  W  czasie  trwania  kontraktu  Zamawiający  planuje  remonty  związane  z  termomodernizacją
budynków: budynku głównego Szpitala  oraz budynku Chorób Płuc i  Gruźlicy.  Budynki  te  będą objęte
remontem w całości. 
                                                                                                                                                                     
3. Prosimy o podanie kwoty dzierżawy pomieszczeń, ich wielkości oraz przeznaczenia ?
Odp.  Kwota  dzierżawy  pomieszczeń  o  wielkości  74,8  m2  wynosi  5  837,53  zł  miesięcznie.  W  skład
pomieszczeń wchodzą: szatnia, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie do mycia wózków, pomieszczenie
centralnego dozowania, magazyn. 

4. Czy Zamawiający dysponuje pomieszczeniem z przeznaczeniem na szatnie dla Wykonawcy ?
Odp. Tak. 

5. Czy Zamawiający dopuszcza kontenery/wózki plastikowe o pojemności 1100 l  do transportu odpadów
komunalnych i medycznych ?
Odp. Zamawiający dopuszcza kontenery/wózki plastikowe o pojemności od 600 do 1100 l.
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6. Czy Zamawiający zapewni preparaty niezbędne do myjko-dezynfektorów ?
Odp. Tak. 

7. Czy Zamawiający zapewnia naklejki do oznakowania worków na odpady ?
Odp. Zamawiający nie zapewnia.

8. Czy Zamawiający zapewnia preparaty do mycia naczyń w kuchenkach oddziałowych ?
Odp. Wykonawca zapewnia preparaty do mycia naczyń w zmywarkach oraz kuchenkach oddziałowych.

9. Prosimy o podanie wielkości mat wejściowych.
Odp. 2,5 m x 1,2 m.

10. Czy zamawiający wymaga dezynfekcji metodą zamgławiania ?
Odp. Nie.
 
1.  Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku
nagłych  i  niespodziewanych  nieobecności,  pracownika  zatrudnionego na  umowę o  pracę,  wynikających
z przyczyn losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, urlopu na żądanie). 
Uzasadnienie: 
Konieczność  zachowania  wymogu  zatrudnienia  wyłącznie  na  umowę  o  pracę  w  sytuacjach  losowych,
zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób
będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane
jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny
pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku
z powyższym wnosimy jak na wstępie. 
Odp. Zgodnie z SWZ.

2.  Zamawiający  w  zapisach  projektu  umowy  §5  zastrzegł  sobie  prawo  do  niewykorzystania  całości
zamówienia bez praw do roszczeń z tego tytułu przez wykonawcę. 
Zamawiający  nie  określił  minimalnego  zakresu  zamówienia  jednocześnie  zastrzegając  dla  siebie  w  ww.
postanowieniach możliwość dowolnych ograniczeń wielkościowych. 
Zgodnie z  art.  433 ustawy Pzp projektowane postanowienia  umowy nie mogą przewidywać możliwości
ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości
świadczenia stron. 
Prosimy zatem o wprowadzenie do treści §5 projektu umowy zastrzeżenia: 
Zmniejszenie  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  może  wynosić  maksymalnie  10%
wynagrodzenia brutto wskazanego w §2 ust. 2 projektu umowy. 
Odp.  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wprowadzenie  zapisu:  Zmniejszenie  wysokości  wynagrodzenia
należnego Wykonawcy może wynosić maksymalnie 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w §2 ust. 2
projektu umowy. 

3. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania tj.: 
• od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro; 
• od 1 sierpnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro.
Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca będzie mógł wysyłać do Zamawiającego faktury elektroniczne. 
Odp. Zamawiający potwierdza.

4. Niniejszym wnosimy o dodanie do treści swz badania podstawy wykluczenia wykonawcy określonej w art.
109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). 
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Z  naszych  dotychczasowych  analiz  wynika,  że  w  postępowaniach,  w  których  nie  przewidziano  ww.
fakultatywnych  podstaw  wykluczenia  oferty  składają  podmioty,  którym  w  ostatnich  trzech  latach
wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie wykonawcy. 
Zamawiający  będący  szpitalem  w  szczególny  sposób  powinien  zwrócić  uwagę  na  ryzyka  związane
z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia. 
Ryzyka sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów spowodowane
dezorganizacją  pracy  placówki (w drastycznych przypadkach nawet  konieczność odwołania planowanych
operacji lub zabiegów medycznych) może narazić szpital na poważne konsekwencje. 
Zamawiający – jako gospodarz postępowania – powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog narzędzi
przewidzianych  prawem,  co  umożliwi  mu  gruntowną  weryfikację  potencjału  wykonawców  oferujących
swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali
zamówienia publicznego. 
W naszej ocenie tak szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców składających ofertę
zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który ma już w okresie ostatnich 3 lat
potwierdzone  niewykonanie  umowy  o  zamówienie  publiczne,  włącznie  z  zatrzymaniem  gwarancji
należytego wykonania (w wysokości ponad 350 tys. zł), przez co naraził zamawiającego z segmentu ochrony
zdrowia (szpital) na bardzo poważne ryzyka sanitarno-epidemiologiczne. 
Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego
doświadczenia  Wykonawców,  dlatego  -  mając  na  wglądzie  Państwa  uzasadniony  interes  polegający  na
maksymalnym  zabezpieczeniu  niczym  niezakłóconego  świadczenia  usług  medycznych  przez  szpital  -
uprzejmie wnosimy jak powyżej 
Odp. Zgodnie z SWZ.
  
5.  Zamawiający  w  zapisach  SWZ  wskazuje,  iż  podczas  realizacji  niniejszej  usługi  wykonawca  będzie
wynajmował  pomieszczenia  szpitalne.  Zwracamy się zatem z wnioskiem o udostępnienie  wzoru umowy
najmu.
Odp. Zamawiający przekazuje w załączeniu wzór umowy.

6. Prosimy o potwierdzenie, iż  kontrola jakości  i  prawidłowości wykonanych przez wykonawcę czynności
w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika wykonawcy i potwierdzona
protokołem kontroli 
Odp. Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przed naliczeniem kar umownych o których mowa w §10 ust.
1a/b projektu umowy wezwie wykonawcę do usunięcia wszelkich nieprawidłowości przy realizacji niniejszej
umowy. W przypadku ich nie usunięcia lub braku reakcji ze strony wykonawcy, Zamawiający naliczy kary
umowne.
Odp. Zgodnie z SWZ.

8. Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 na 30 dni
Odp. Zgodnie z SWZ.

9.  Zamawiający  w  warunkach  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej,
wprowadził  dla  wykonawców  warunek  doświadczenia  w  realizacji  co  najmniej  2  usług  obejmujących
kompleksowe utrzymanie czystości w publicznych zakładach opieki zdrowotnej zapewniających całodobową
opiekę medyczną o powierzchni 5 000 m2 

Z  uwagi  na  fakt,  iż  przedmiot  niniejszego  zamówienia  stanowią  również  czynności  pomocnicze  przy
pacjencie, prosimy o dodanie do warunków powyżej pełnego zakresu usług stanowiących zakres przyszłej
umowy. 
Zamawiający  zgodnie  z  ustawą  PzP  powinien  tak  formułować  warunki  udziału  w  postępowaniu,  aby
zapewnić Sobie bezpieczeństwo realizacji przyszłej usługi, dopuszczając do postępowania wykwalifikowane
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podmioty posiadające doświadczenie w realizacji usług stanowiących przedmiot przyszłej umowy. Obecny
warunek  pozwala  na  udział  podmiotom  które  nie  posiadają  jakiegokolwiek  doświadczenia  w  realizacji
czynności  pomocniczych  przy  obsłudze  pacjenta.  Proponowany  przez  wykonawcę  zapis  ma  na  celu
zapewnienie Zamawiającemu prawidłowej realizacji przyszłej usługi, oraz nie narażenie Zamawiającego na
starty, a przede wszystkim nie zakłóci funkcjonowania obiektu szpitalnego w okresie pandemii Covid-19. 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wprowadził żadnych warunków lub ograniczeń związanych np.
z wartością referencji,  ilością łóżek itp. zatem wymaganie wykazania się od wykonawcy doświadczeniem
w zakresie usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia powinno być wręcz obowiązkowe, a z pewnością nie
stanowi nadmiernego warunku udziału w postępowaniu. 
Kolejnym  elementem  który  Zamawiający  powinien  uwzględnić  przy  ocenie  doświadczenia  jest  okres
świadczenia  usługi  który  powinien  obejmować  przynajmniej  czas  na  jaki  zostanie  podpisana  przyszła
umowa.  Zamawiający  przy  obecnym  zapisie  dopuszcza  udział  podmiotów  które  mogą  świadczyć
przedmiotowe usługi przez okres np. 1 miesiąca, co nie stanowi jakiegokolwiek potwierdzenia kwalifikacji
wykonawcy oraz jego zdolności do prawidłowego świadczenia usługi przez okres 1 roku. 
Mając na uwadze powyższe prosimy o zmianę zapisów. Proponowany przez nas zapis 
Co najmniej 2 usługi świadczone przez okres minimum 12 miesięcy obejmujące kompleksowe utrzymanie
czystości  wraz  z  czynnościami  pomocniczymi  przy  obsłudze  pacjenta  w  publicznych  zakładach  opieki
zdrowotnej zapewniających całodobową opiekę medyczną o powierzchni min. 5 000 m² 
Odp. Zgodnie z SWZ.
                                                                                                                                                                             
10. Która ze stron, Zamawiający czy wykonawca, zapewnienia preparaty do myjni- dezynfektorów? 
Odp. Preparaty zapewnia Zamawiający.

11. Czy do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie środków do dezynfekcji rąk?
Odp. Nie.

12. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą opisu planowanych do zastosowania technologii utrzymania
czystości. Prosimy o zmianę przedmiotowego zapisu na wymóg złożenia w/w na wezwanie. Zamawiającego
bądź przed podpisaniem umowy.
Odp. Zgodnie z SWZ.

12. Prosimy o podanie średniej, miesięcznej ilości za ostatnie 12 m-cy: 
• ilość przyjętych pacjentów 
• porodów 
• zabiegów operacyjnych (włącznie z zabiegami cesarskiego cięcia) 
• zgonów 
Odp.  Średnia  miesięczna  ilość  przyjętych  pacjentów  –  641,  porodów  –  52,  zabiegów  operacyjnych
(włącznie z zabiegami cesarskiego cięcia) – 162, zgonów – 23.

13. Prosimy o wskazanie ilości łóżek w rozbiciu na poszczególne oddziały
Odp. O. Chirurgiczny – 30, O. Chorób wewnętrznych – 45, O. Dziecięcy – 18, O. Ginekologiczno-położniczy
– 25,  O.  Noworodkowy 12 i  5  inkubatorów, Oddział  Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii  –  5,  Oddział
Chorób Płuc i Gruźlicy – 35, ZOL – 24. 

14.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  czynności  wskazane  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  służące
przygotowaniu  pomieszczeń,  sprzętów  i  wyposażenia  do  procesów  diagnostycznych,  leczniczych,
pielęgnacyjnych  i  rehabilitacyjnych  oraz  wykonywane  pomiędzy  i  po  zakończonych  procedurach
diagnostycznych,  leczniczych,  pielęgnacyjnych  i  rehabilitacyjnych  stanowią  niezbędny  i  nierozerwalny
element procedur medycznych, realizowanych w szpitalu.
Odp. Zamawiający potwierdza.
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15. Prosimy o potwierdzenie, że poniżej wskazane czynności, stanowiące niezbędny i nierozerwalny element
procedur medycznych, wchodzą w zakres zadań wykonawcy:

pomoc przy myciu pacjentów, podawanie i odbieranie misek z wodą – Odp. Nie.
pomoc przy zakładaniu/zmianie pampersów, wkładek i tp. - Odp. Nie.
pomoc przy odsysaniu wydalin i wydzielin - Odp. Nie.
podawanie i odbieranie basenów, kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-wanienek i tp. - Odp. Tak
zlewanie zawartości basenów/kaczek, opróżnianie worków na mocz – Odp. Zgodnie z SWZ.
pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta – Odp. Zgodnie z SWZ.
pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej pacjenta – Odp. Nie.
pomoc przy unieruchomieniu pacjenta – Odp. Nie.
mycie i dezynfekcja bezpośredniego otoczenia pacjenta – Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja pomieszczeń oddziału – Odp. Zgodnie z SWZ.
zmiana zanieczyszczonej odzieży szpitalnej - Odp. Zgodnie z SWZ.
pomoc w ubieraniu i rozbieraniu pacjenta – Odp. Nie.
transport ubrań z lub do depozytu - Odp. Zgodnie z SWZ.
pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu różnego rodzaju prostych czynności przy pacjencie - Odp.
Zgodnie z SWZ.
potrzymanie złamanej kończyny przy zakładaniu pacjentowi szyn i opasek gipsowych - Odp. Nie.
pomoc przy ułożeniu pacjenta w gabinecie RTG - Odp. Nie.
pomoc przy zakładaniu różnego innego rodzaju opatrunków w czasie zabiegu - Odp. Nie.
mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w procesie zakładania opatrunków - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych - Odp. Zgodnie z SWZ.
reagowanie na sygnalizację przyzywową przy łóżku pacjenta - Odp. Nie.
bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań nietypowych
zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu pacjentów – Odp. Tak.
wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja sprzętów służących do mycia i dezynfekcji - Odp. Zgodnie z SWZ.
pomoc personelowi medycznemu przy zmianie odzieży i obuwia - Odp. Nie.
pomoc personelowi medycznemu przy chirurgicznym myciu rąk - Odp. Nie.
pomoc instrumentariuszce w przygotowaniu bielizny operacyjnej - Odp. Nie.
pomoc w przygotowaniu materiałów opatrunkowych - Odp. Nie.
pomoc w ustawieniu aparatury medycznej - Odp. Nie.
przygotowanie pojemników na wycinki do badań - Odp. Nie.
mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja pomieszczeń - Odp. Zgodnie z SWZ.
przygotowanie stanowiska dla noworodka - Odp. Nie.
pomoc przy odśluzowaniu noworodka - Odp. Nie.
odebranie i zabezpieczenie płodu po porodzie i transport do wyznaczonego miejsca - Odp. Nie.
podanie pacjentce po porodzie kocy i poduszek - Odp. Nie.
pomoc przy wykonaniu zdjęć RTG w trakcie zabiegów - Odp. Nie.
podkładanie misek nerkowych w przypadku wymiotów w trakcie zabiegu - Odp. Nie.
pomoc przy zmianie podkładów medycznych w trakcie zabiegów - Odp. Nie.
pomoc instrumentariuszce w trakcie zabiegu przy liczeniu i podawaniu narzędzi - Odp. Nie.
usuwanie z podłogi gazików i serwet i zgłaszanie ich ilości instrumentariuszce - Odp. Nie.
wymiana worków w trakcie zabiegów - Odp. Nie.
wymiana pojemników urządzeń ssących - Zgodnie z SWZ.
pomoc w odsysaniu wydzielin i wydalin - Odp. Nie.
neutralizacja rozlanych na podłodze wydzielin, wydalin, krwi i innych płynów ustrojowych - Odp.
Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja sprzętów medycznych - Odp. Zgodnie z SWZ.
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mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych i operacyjnych - Odp. Zgodnie z SWZ.
przygotowanie łóżka/wanny do porodu - Odp. Zgodnie z SWZ.
rozkładanie pakietów ubrań operacyjnych dla zespołów operacyjnych w śluzie/ sali przedoperacyjnej -
Odp. Nie.
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej zużytej bielizny operacyjnej - Odp. Zgodnie
z SWZ.
zmiana serwet i pościeli operacyjnej - Odp. Nie.
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej worków z odpadami pooperacyjnymi - Odp.
Zgodnie z SWZ.
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej urządzeń wkładów i drenów do ssaków, urządzeń
ssących / cewników / kaniul / worków na płyny ustrojowe / sond wraz z ich zawartością oraz opróżnienie
ich zgodnie z procedurami - Odp. Nie.
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej opakowań po lekach, płynach infuzyjnych, krwi
i środkach krwiopochodnych - Odp. Nie.
mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja pomieszczeń operacyjnych i zabiegowych - Odp. Zgodnie z SWZ.
obsługa depozytu odzieży i rzeczy pacjentów - Odp. Nie.
transport odzieży i rzeczy pacjentów z i do depozytu na oddział lub z oddziału - Odp. Zgodnie z SWZ.
obsługa szatni szpitalnej, portierni, rejestracji, informacji szpitalnej, archiwum szpitalnego - Odp. Nie.
prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą ww. pomieszczeń - Odp. Nie.
mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w obsługiwanych pomieszczeniach - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja obsługiwanych pomieszczeń - Odp. Zgodnie z SWZ.
transport posiłków do kuchenek oddziałowych - Odp. Zgodnie z SWZ.
przygotowanie wózków do wydawania posiłków - Odp. Zgodnie z SWZ.
obsługa dźwigu towarowego do transportu posiłkami - Odp. Zgodnie z SWZ.
uzgadnianie i aktualizacja diet dla poszczególnych pacjentów - Odp. Nie.
aktualizacja jadłospisów w wyznaczonym do tego miejscu na oddziale - Odp. Nie.
przechowywanie próbek żywności zgodnie z przepisami sanitarnymi - Odp. Nie.
przygotowanie napojów podawanych do posiłków (np. herbata)- Odp. Tak.
podgrzewanie kleików podawanych pacjentom pomiędzy posiłkami - Odp. Tak.
podanie pacjentowi jego własnych produktów przechowywanych w lodówce oddziałowej - Odp. Tak.
zebranie naczyń i sztućców po konsumpcji z sal chorych - Odp. Tak.
mycie naczyń i sztućców - Odp. Zgodnie z SWZ.
odbiór czystych naczyń ze zmywalni i ułożenie w szafkach - Odp. Zgodnie z SWZ.
prowadzenie dokumentacji ilościowej naczyń - Odp. Nie.
mycie i dezynfekcja pojemników i wózków do transportu posiłków - Odp. Zgodnie z SWZ.
cykliczne rozmrażanie lodówek w kuchenkach oddziałowych - Odp. Zgodnie z SWZ.
kontrola i rejestracja temperatur w lodówkach - Odp. Nie.
dokumentacja czynności dezynfekcji i wymiany ściereczek i myjek kuchennych - Odp. Zgodnie z SWZ.
zbieranie i transport odpadów pokonsumpcyjnych do wyznaczonych punktów - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja pojemników na odpadów pokonsumpcyjne Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja pomieszczeń kuchennych i magazynowych - Odp. Zgodnie z SWZ.
przygotowanie naczyń i sztućców, - Odp. Zgodnie z SWZ.
porcjowanie posiłków - Odp. Nie.
transport posiłków do sal chorych - Odp. Nie.
podanie posiłków pacjentowi - Odp. Nie.
zabezpieczenie posiłków pacjentom przebywającym na badaniach i wydanie posiłku po powrocie
pacjenta - Odp. Nie.
pomoc przy karmieniu i dopajaniu pacjentów - Odp. Nie.
nadzorowanie pacjentów podczas posiłków - Odp. Nie.
zebranie naczyń po konsumpcji - Odp. Zgodnie z SWZ.
transport naczyń do myjni - Odp. Zgodnie z SWZ.
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mycie i dezynfekcja pojemników transportowych, wózków, naczyń i sztućców - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja kuchenek i myjni - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja miejsc spożywania posiłków - Odp. Zgodnie z SWZ.
pobranie czystej odzieży z magazynu i transport do komórek szpitala - Odp. Zgodnie z SWZ.
przygotowanie łóżka szpitalnego: zdjęcie brudnej pościeli i założenie czystej pościeli - Odp. Zgodnie
z SWZ.
pomoc przy wymianie zabrudzonej pościeli - Odp. Zgodnie z SWZ.
założenie na łóżko pokrewna ochronnego - Odp. Zgodnie z SWZ.
transport brudnej pościeli do punktu składowania - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja łózka szpitalnego - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja otoczenia łóżka szpitalnego - Odp. Zgodnie z SWZ.
zbieranie i pakowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Zgodnie z SWZ.
segregowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Nie.
liczenie i ważenie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Nie.
prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką brudną bielizną i odzieży szpitalnej - Odp. Zgodnie
z SWZ.
zabezpieczanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej w worki foliowe - Odp. Nie.
odpowiednie przechowywanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja pojemników do przechowywania bielizny i odzieży - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja pomieszczeń magazynowych bielizny i odzieży - Odp. Zgodnie z SWZ.
transport bielizny i odzieży do wyznaczonych punktów - Odp. Zgodnie z SWZ.
potwierdzenie zdania brudnej bielizny i odzieży szpitalnej oraz przyjęcia czystej bielizny i odzieży
szpitalnej - Odp. Zgodnie z SWZ.
segregacja bielizny na poszczególne komórki szpitalne - Odp. Nie.
prowadzenie punktu zdawania i odbioru bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Nie.
prowadzenie dokumentacji związanej z praniem bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Nie.
mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej – Odp. Nie.
mycie i dezynfekcja pomieszczeń - punktów zdawania, odbioru i przechowywania bielizny i odzieży
szpitalnej - Odp. Zgodnie z SWZ.
bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach - Odp. Zgodnie z SWZ.
opróżnianie koszy i pojemników na odpady - Odp. Zgodnie z SWZ.
wynoszenie odpadów z pomieszczenia - Odp. Zgodnie z SWZ.
selektywna zbiórka odpadów w jednostkach szpitala - Odp. Zgodnie z SWZ.
opisywanie worków na odpady - Odp. Zgodnie z SWZ.
transport odpadów do wyznaczonych miejsc składowania - Odp. Zgodnie z SWZ.
kontrola temperatury oraz czasu składowania odpadów - Odp. Nie.
prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami - Odp. Nie.
mycie i dezynfekcja pojemników na odpady - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu odpadów - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja miejsc składowania odpadów - Odp. Zgodnie z SWZ.
monitorowanie ilości środków – Odp. Tak.
zgłaszanie bieżącego zapotrzebowania na środki – Odp. Tak.
rozładunek i magazynowanie dostarczonych środków - Odp. Tak.
pobieranie środków z magazynu i bieżące uzupełnianie podajników - Odp. Tak.
dokumentowanie zużycia środków - Odp. Tak.
mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów magazynowych - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja wózków do transportu środków - Odp. Tak
mycie i dezynfekcja podajników na środki - Odp. Zgodnie z SWZ.
transport narzędzi medycznych - Odp. Nie.
transport sprzętu medycznego - Odp. Nie.
transport środków opatrunkowych - Odp. Nie.
transport środków higienicznych - Odp. Nie.
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transport środków medycznych - Odp. Nie.
transport wyników badań - Odp. Nie.
transport dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej - Odp. Nie.
transport bielizny i odzieży szpitalnej - Odp. Zgodnie z SWZ.
transport naczyń i sztućców - Odp. Zgodnie z SWZ.
transport odpadów - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja pomieszczeń służących do magazynowania sprzętów transportowych - Odp.
Zgodnie z SWZ.
pomoc przy bezpiecznym ułożeniu/przełożeniu pacjenta - Odp. Zgodnie z SWZ.
pomoc przy transporcie pacjenta - Odp. Zgodnie z SWZ.
pomoc pacjentowi przy przemieszczaniu się - Odp. Nie.
mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu pacjentów - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja pomieszczeń do przechowywania sprzętów transportowych - Odp. Zgodnie z SWZ.
pomoc przy rozładunku krwi i środków krwiopochodnych - Odp. Nie.
transport krwi i środków krwiopochodnych – Odp. Nie.
zewnętrzna kontrola stanu termotorby/pojemnika do transportu krwi i środków krwiopochodnych
dokumentowanie czynności transportu krwi i środków krwiopochodnych - Odp. Nie.
transport materiału biologicznego do badań - Odp. Nie.
mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu krwi i materiałów krwiopochodnych -
Odp. Nie.
mycie i dezynfekcja pomieszczeń przechowywania krwi i materiałów krwiopochodnych – Odp. Zgodnie
z SWZ.
pomoc przy rozładunku leków i środków opatrunkowych - Odp. Nie.
magazynowanie środków i leków - Odp. Nie.
mycie i dezynfekcja przedmiotów i sprzętów używanych w procesie gospodarki lekami i środkami
opatrunkowymi - Odp. Zgodnie z SWZ.
pomoc w transporcie leków i środków opatrunkowych - Odp. Nie.
mycie i dezynfekcja sprzętów transportowych - Odp. Zgodnie z SWZ.
mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów aptecznych - Odp. Zgodnie z SWZ.

Dot. załącznik nr 5, pozycja A Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia
Czy Zamawiający dopuści do oceny ofert, równoważny preparat o nazwie Incidin Active (producent Ecolab)
Odp. Zgodnie z SWZ.

Dot. załącznik nr 5, pozycja B Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia
Czy Zamawiający dopuści do oceny ofert, równoważny preparat o nazwie Incidin  Pro (producent Ecolab)
Odp. Zgodnie z SWZ.

Dot. załącznik nr 5, pozycja C Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia
Czy Zamawiający dopuści do oceny ofert, równoważny preparat o nazwie Surfanios Premium (producent
Ecolab)?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Dot. załącznik nr 5, pozycja D Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia
Czy  Zamawiający  dopuści  do  oceny  ofert,  równoważny  preparat  o  nazwie Aniospray  Quick (producent
Ecolab)?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Dot. załącznik nr 5, pozycja E Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia
Czy Zamawiający dopuści do oceny ofert, równoważny preparat o nazwie Medicarine (producent Ecolab)?
Odp. Zgodnie z SWZ.
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Dot. załącznik nr 5, pozycja F Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia
Czy Zamawiający dopuści do oceny ofert, równoważny preparat o nazwie Incidin Active (producent Ecolab)?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Dot. załącznik nr 5, pozycja G Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia
Czy Zamawiający dopuści do oceny ofert, równoważny preparat o nazwie Surfanios Premium (producent
Ecolab)
Odp. Zgodnie z SWZ.

Dot. załącznik nr 5, pozycja H Wymagania dotyczące preparatów dezynfekcyjnych do wykonania zamówienia
Czy  Zamawiający  dopuści  do  oceny  ofert,  równoważny  preparat  o  nazwie Incidin  OxyFoam (producent
Ecolab)?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych zmianę treści SWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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