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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____
Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66
Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 31-913 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 126229487
Osoba do kontaktów: Urszula Gawin
E-mail: zpubl@interia.pl Faks: +48 126444756
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zeromski-szpital.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków 
przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Świadczenie usług czystości obejmuje:
a. Utrzymanie czystości w obiektach szpitalnych – strefa „biała” i „szara”
b. Utrzymanie czystości na zewnątrz obiektów szpitalnych
Ogółem powierzchnia pozioma do sprzątania w budynkach Szpitala wynosi 21 469 m²
1) powierzchnia pozioma (sprzątanie zwykłe – strefa szara) – 7 096 m²
2) powierzchnia pozioma szpitalna (strefa biała) – 14 373 m²
3) powierzchnia zewnętrzna (dróg, chodników, parkingów) 2 ha
Sprzątanie obejmuje:
mycie lub mycie i dezynfekcję codziennie, oraz wg potrzeb (oraz inne czynności zgodnie z wykazami)
usługa całodobowa – Szpitalny Oddział Ratunkowy, Blok Operacyjny, Sale porodowe, sala cięć.
UWAGA:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowego zmniejszania czyszczonych powierzchni w 
przypadku
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remontów lub innych przyczyn powodujących wyłączenie danej powierzchni z czasowego 
użytkowania.
b) Zamawiający może wyłączyć z utrzymania czystości część powierzchni wewnątrz budynków 
Szpitalnych. O zamiarze wyłączenia części powierzchni Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na 
piśmie .
c) Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększania lub zmniejszania zakresu usług z przyczyn
organizacyjnych wynikających z procesu restrukturyzacji Zamawiającego.
Szczegółowe zestawienie powierzchni przewidzianej do świadczenia usług w poszczególnych 
budynkach stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Wymagania ogólne i sanitarno – epidemiologiczne.
2.1. Świadczenie usług odbywać się będzie własnymi pracownikami, własnym sprzętem, własnymi 
środkami czystości oraz preparatami dezynfekującymi Wykonawcy.
Środowisko Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego podzielono na trzy obszary oraz 
strefy higieniczne:
A. Obszar medyczny – STREFA BIAŁA - dezynfekcja okresowa i ciągła
B. Obszar techniczny – STREFA SZARA – poziom czystości fizycznej.
C. Administracyjno – gospodarczy – STREFA SZARA- poziom czystości fizycznej, dezynfekcja na 
żądanie w odniesieniu do wybranych pomieszczeń gospodarczych z otoczeniem.
W ramach obszaru medycznego (STREFA BIAŁA) – wydzielono cztery strefy sanitarne.
Strefa I – „ciągłej czystości” (magazyny materiałów sterylnych, magazyny zasobów czystych, boksy 
jałowe)- wysoki poziom czystości fizycznej i bakteriologicznej – dezynfekcja ciągła.
Strefa II – „ogólnej czystości medycznej” (sale chorych, komunikacje wewnętrzne, pomieszczenia 
oddziałów zabiegowych, nie zabiegowych, gabinety w których wykonuje się zabiegi nieinwazyjne 
itp.) - dezynfekcja okresowa, bieżąca wg potrzeb.
Strefa III – „czystości zmiennej” (blok operacyjny*, sale porodowe*, centralna sterylizatornia*, 
Oddział Noworodków*, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii*, Odcinki wzmożonego 
nadzoru, Oddział Obserwacyjno Zakaźny z Pododdziałem, gabinety zabiegowe, opatrunkowe, izolatki,
separatki, sale pooperacyjne – dezynfekcja ciągła, w większości wysokiego stopnia.
Uwaga * pomieszczenia wymagające utrzymania najwyższego poziomu higieny oraz czystości
bakteriologicznej.
Strefa IV – „ciągłego skażenia” (pomieszczenia higieniczno –sanitarne, brudowniki, składy brudne) –
dezynfekcja ciągła.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90910000
Dodatkowe przedmioty 90911200
90911300
90914000
90918000
90610000
90620000
90630000
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP 35/2014
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez



eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_zeromski
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-146284 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 216-382647 z dnia: 08/11/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
04/11/2014 (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję 
zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe
Zamiast:
2. Oświadczenie, że oferowane środki czystości, jakie Wykonawca zamierza użyć do wykonania 
zamówienia, na mocy obowiązujących przepisów zostały dopuszczone do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym preparaty dezynfekującebędące wyrobami medycznymi
posiadają aktualny wpis/zgłoszenie/ powiadomienie do Rejestru prowadzonego przez Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
a w przypadku preparatów dezynfekujących będących preparatami biobójczymi posiadają
pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub pozwolenie tymczasowe lub decyzje o wpisie do rejestru
produktów biobójczych niskiego ryzyka lub pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 ustawy
o produktach biobójczych z dnia 13.09.2011 (Dz.U. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.),natomiast mydło 
w płynie zostało wpisane do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach, oraz oświadczenie, iż
na każde żądanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży 
odpowiednie dokumenty na potwierdzenie, że używane środki do wykonania zamówienia zostały
dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Powinno być:
2. Oświadczenie, że oferowane środki czystości, jakie Wykonawca zamierza użyć do wykonania 
zamówienia, na mocy obowiązujących przepisów zostały dopuszczone do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
2.1. w tym preparaty dezynfekujące będące wyrobami medycznymi, zgodnie z ustawą z dnia 
20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych posiadają :
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego:I sterylna, I z funkcją
pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
2.2. w przypadku preparatów dezynfekujących będących preparatami biobójczymi posiadają
pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub pozwolenie tymczasowe lub decyzje o wpisie do rejestru



produktów biobójczych niskiego ryzyka lub pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 ustawy
o produktach biobójczych z dnia 13.09.2011 (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.),
2.3 w przypadku kosmetyków zgłoszenie za pośrednictwem CPNP,
oraz oświadczenie, iż na każde żądanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca
przedłoży odpowiednie dokumenty na potwierdzenie, że używane środki do wykonania zamówienia 
zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
15/12/2014 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)
Powinno być:
22/12/2014 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
15/12/2014 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
Powinno być:
22/12/2014 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający dopuszcza w pkt. III.2.3) Kwalifikacje techniczne 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający dopuszcza urządzenie medyczne przeprowadzające dezynfekcję pomieszczeń metodą
zamgławiania (fumigacji). W oferowanym urządzeniu proces biodegradacji środka wynosi od 30 min 
do 60 min w zależności od kubatury pomieszczenia, po tym czasie pomieszczenie może być 
zwolnione do użytku.
Zamawiający dopuszczenie urządzenia posiadającego zdolność dezynfekcji w zakresie 50-1000 m3
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-158559

ZATWIERDZIŁ:
Dr med. Zbigniew J. Król

Dyrektor Szpitala


