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Nasz znak : DO – ZP /340 /2014                                                          Kraków, dnia 28 listopada 2014 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala Specjalistycznego im.
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”

(ZP 35/2014) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na  podstawie  art.  38  ust.  2  i  4   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późn.  zm.)  Dyrektor  Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krakowie,  os.  Na Skarpie  66 w Krakowie odpowiada na zapytania  złożone przez uczestników
postępowania i zmienia treść SIWZ.

1.  Pytanie 

Zamawiający  w  SIWZ  w  rozdziale  V  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu
dokonywania  oceny  spełnienia  tych  warunków,  na  potwierdzenie  dysponowania  odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymaga pkt. 1 c ppkt.
a-5 mobilne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń  przy użyciu  nadtlenku wodoru ( spektrum B,
Tbc,  V,  S  (Closlidium).  Bezpieczne  dla  sprzętu  elektronicznego,  proces  dekontaminacji
dokumentowany.  Kubatura  dezynfekcji  pomieszczenia  min.  400  m  3  

Czy  Zamawiający  potwierdza,  iż  wymaga,  aby  wyżej  opisane  urządzenie  charakteryzowało  się
przepływem  scfm  (m3/h)  w  przedziale  8-20  i  wstrzykiwaniem  g/min  2-12  oraz  gwarantowało
sterylność pomieszczeń?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający nie wymaga.

2. Pytanie 
Zwracamy się z  prośbą o modyfikację  § 12 projekt  umowy – załącznik nr  4 do SIWZ,  poprzez
wprowadzenie z mocy prawa na podstawie § 1 ust. 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie
ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych  odpowiednich  zapisów  w  umowie,  umożliwiających  jej
zmianę w przypadku:
2) zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dziennik Ustaw – 4 –
Poz. 1232
3)  zmian  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

3. Pytanie 
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ,
umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 1 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy
wprowadzenie  następującego  zapis:  „Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  umowę  z  ważnych
powodów z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

4. Pytanie 
Prosimy o podanie wszystkich rodzajów podłóg występujących u Zamawiającego.
Odpowiedź:
Podłogi występujące u Zamawiającego: wykładzina żywiczna, płytki pcv, wykładziny pcv, parkiety, 
panele, lastriko, terakota, wykładzina dywanowa.

5. Pytanie 
Jakie podłogi występujące u Zamawiającego wymagają konserwacji (pokrywania warstwą 
polimerową)?
Odpowiedź:
Pokrywania warstwą polimerową wymagają wykładziny pcv oraz płytki pcv.

6. Pytanie 
Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne?
Odpowiedź:
Tak.

7. Pytanie 
Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby wszystkie preparaty do konserwacji podłóg 
niedrewnianych, które Wykonawca ma obowiązek zapewnić, posiadały właściwości antypoślizgowe 
oraz były odporne na działanie środków dezynfekcyjnych?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

8. Pytanie 
Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby do konserwacji podłóg przewodzących Wykonawca
zapewnił  preparaty  profesjonalne,  posiadające  odpowiednie  dopuszczenia  do  konserwacji  tego
rodzaju podłóg?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

9. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, iż do czyszczenia sprzętu komputerowego (obudowy, monitory) należy 
stosować preparaty profesjonalne przeznaczone do tego celu.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
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10. Pytanie 
Czy istnieje możliwość zainstalowania u Zamawiającego pralki i suszarki do mopów i ścierek?
Odpowiedź:
Nie.

11. Pytanie 
Czy u Zamawiającego występują myjnie-dezynfekory do kaczek, basenów itp.? Jeśli tak, prosimy o 
podanie nazw producentów myjni dezynfektorów występujących w placówkach Zamawiającego.
Kto zapewnia preparaty do tych urządzeń?
Odpowiedź:
Tak u Zamawiającego występują myjnie-dezynfekory do kaczek, basenów itp.
Preparaty do urządzeń zapewnia Zamawiający.
U Zamawiającego są myjnie następujących producentów: Discher Piccolo 500 PD, TORNADO, 
EUROMAT.

12. Pytanie 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, vertikali?
Odpowiedź:
Tak.

13. Pytanie 
Czy  Zamawiający  potwierdza,  iż  do  oferty  przetargowej  należy  dołączyć  plan  higieny  szpitala
zawierający wszystkie czynności zawarte w SIWZ, z przypisaniem dla każdej z nich stosowanych
środków i sprzętu, celem potwierdzenia, iż przedmiot zamówienia będzie wykonywany właściwymi
preparatami  zapewniającymi  odpowiedni  stan  sanitarno-epidemiologiczny  w  obiektach
Zamawiającego objętych przedmiotowym zamówieniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty planu higieny.

14. Pytanie 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Prosimy
o dopuszczenie do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych preparatu na bazie skażonego 
etanolu o pełnym spektrum działania.
Odpowiedź:
Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie czystości obudowy lamp bakteriobójczych.

15. Pytanie 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie szkła laboratoryjnego i aptecznego?
Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma zapewnić profesjonalny preparat do 
wykonania tej czynności.
Odpowiedź;
Nie.
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16. Pytanie 
Kto zapewnia sadzonki kwiatów na potrzeby Zamawiającego?
Odpowiedź:
Sadzonki kwiatów zapewnia Zamawiający.

17. Pytanie 
Czy Wykonawca zapewnia preparaty do usuwania chwastów na teren zewnętrzny?
Odpowiedź:
Tak.

18. Pytanie 
Czy wykaz środków ma uwzględniać także środki do usuwania chwastów na terenie zewnętrznym?
Odpowiedź:
Tak.

19. Pytanie 
Zamawiający w cz. VII SIWZ pkt 2, a także w Zał. nr 4 do SIWZ §8 oraz w punkcie 2 zał. nr 7 do
umowy, wymaga aby mydło w płynie posiadało wpis do Krajowego Systemu Informowania o Ko-
smetykach.

Pragniemy zaznaczyć iż w dniu 10 lipca 2013 r. przestała obowiązywać ustawa o kosmety-
kach z 2001 r. (Dz. U. nr 42, poz. 473 z 2001), a wprowadzanie do obrotu produktów
kosmetycznych jest regulowane na poziomie wspólnotowym poprzez rozporządzenie  Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., dotyczące produktów kosme-
tycznych.

W związku ze zmiana przepisów i przesunięciem uregulowań z poziomu krajowego na po-
ziom unijny, Krajowy System Informowania o Kosmetykach zakończył swoją działalność. Zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów ko-
smetycznych Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s.59.) został utworzony Portal CPNP (Cosmetic Products
Notification Portal) Portal Notyfikacji Produktów Kosmetycznych, będący elektronicznym systemem
zgłaszania informacji o kosmetykach wprowadzonych do obrotu.

Z dniem 11 lipca 2013 r. korzystanie z portalu CPNP stało się obowiązkowe.
Tym samym od dnia 11 lipca 2013 r. wszystkie kosmetyki – włącznie z już zgłoszonymi na podstawie
dotychczasowych przepisów krajowych, muszą być obligatoryjnie zgłaszane wyłącznie poprzez portal
CPNP.

W związku z powyższym prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania przez mydło wpisu
KSIoK?
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania przez mydło w płynie wpisu do Krajowego Systemu 
Informowania o Kosmetykach w jego miejsce wprowadza zgłoszenie przez portal CPNP.

20. Pytanie 
Czy obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie tzw. socjalnego zwykłego mydła w płynie?
Odpowiedź:
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie mydła/ preparatu myjącego do rąk, zgodnie pkt. A. 3.9
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21. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, iż w strefie białej obszaru medycznego w strefach I, III i IV należy 
stosować preparaty dezynfekcyjne o pełnym spektrum działania, tj. B, Tbc, F, V (Polio), S.
Odpowiedź:
 W strefie białej obszaru medycznego w strefach I, III i IV należy stosować preparaty dezynfekcyjne o
pełnym spektrum działania, tj. B, Tbc, F, V (Polio) poszerzone o spektrum działania sporobójczego w 
przypadku konieczności.

22. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, iż w strefie białej obszaru medycznego w strefie II należy stosować 
preparaty dezynfekcyjne o niskim spektrum działania, tj. B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV).
Odpowiedź:
W strefie białej obszaru medycznego w strefie II należy stosować preparaty dezynfekcyjne o  
spektrum działania, tj. B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) poszerzone o spektrum działania 
sporobójczego w przypadku konieczności (sale chorych).

23. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, iż w strefie szarej należy stosować preparaty dezynfekcyjne o niskim 
spektrum działania, tj. B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV).
Odpowiedź:
W strefie szarej należy stosować preparaty dezynfekcyjne o niskim spektrum działania, tj. B, F, V 
(HIV, HBV, HCV) w odniesieniu do wybranych pomieszczeń i potrzeb.

24. Pytanie 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy odkamienianie urządzeń sanitarnych i armatury i 
zapewnienie środków niezbędnych do wykonania tej czynności?
Odpowiedź:
Tak.

25. Pytanie 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy udrażniania odpływów kanalizacyjnych i zapewnienie 
środków niezbędnych do wykonania tej czynności?
Odpowiedź:
Nie.

26. Pytanie 
Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  do  oferty  przetargowej  należy  dołączyć  wykaz  wszystkich  środków
(dezynfekcyjnych,  myjących,  czyszczących,  konserwujących  itp.)  niezbędnych  do  realizacji
zamówienia celem weryfikacji czy usługa będzie wykonywana preparatami odpowiednio dobranymi
do danej powierzchni?
Odpowiedź:
Do oferty należy dołączyć wykaz  wszystkich środków (dezynfekcyjnych,  myjących,  czyszczących,
konserwujących itp.) niezbędnych do realizacji zamówienia .
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27. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby kluczowe zadania przedmiotu zamówienia tj.
sprzątanie oraz biodekontaminacja pomieszczeń szpitalnych nadtlenkiem wodoru wykonywane były 
bez udziału podwykonawców, a pozostałe zadania wynikające z przedmiotu usługi Wykonawca może
powierzyć podwykonawcom wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie 
zgodnie z zapisami umowy załącznik nr 4 do SIWZ § 17 pkt 1.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.

28. Pytanie 
Zamawiający w umowie załącznik nr 4 do SIWZ § 17 pkt 1 określa, iż „Wykonawca może powierzyć
wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy osobom trzecim wyłącznie za 
uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażona na piśmie” natomiast w formularzu ofertowym 
załącznik nr 1 do SIWZ pkt 7 (pod tabelką) wymaga wskazania przez Wykonawcę czy wykonanie 
przedmiotu zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom czy tez nie: „Oświadczamy, że 
powierzamy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej …………../ że
przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców (niepotrzebne skreślić)”.

W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego 
załącznik nr 1 do SIWZ pkt 7 (pod tabelką) i zastąpienie go zapisem z umowy załącznik nr 4 do 
SIWZ § 17 pkt 1 z rozszerzeniem, iż kluczowe zadania przedmiotu zamówienia tj. sprzątanie oraz 
biodekontaminacja pomieszczeń szpitalnych nadtlenkiem wodoru nie mogą być powierzone 
podwykonawcom.
Odpowiedź:
Formularz ofertowy zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ pozostaje bez zmian. W oświadczeniu o
którym mowa powyżej Zamawiający wymaga wskazania czy usługa zostanie wykonana przy pomocy
podwykonawcy  czy w całości  własnymi  siłami.  Zapisy  §  17  pkt  1  umowy dotyczą  sytuacji  gdy
Wykonawca wskaże w ofercie, że wykonuje usługę przy udziale podwykonawców i musi  uzyskać
zgodę na wykonywanie usługi przy współudziale konkretnego podwykonawcy.

29. Pytanie
Prosimy o informację jaka jest szacunkowa wartość zamówienia?
Odpowiedź:
Szacunkowa wartość zamówienia to  1.671.667,00 zł

30. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści 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.  Urządzenie  nie  wymaga  osuszania,  kondycjonowania,napowietrzania,
stosowany nadtlenek wodoru jest w postaci mikrokropel o wielkości 5µm, a nie w formie gazowej co
wymagałoby skomplikowanych metod rozpylania i użycia. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od
oceny urządzenia pod kątem cztero-fazowego cyklu dekontaminacji.
Odpowiedź:
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Zamawiający  dopuszcza  ww.  urządzenie,  jednocześnie  pozostawia ocenę  urządzenia  pod  kątem
cztero-fazowego cyklu dekontaminacji, zgodnie z pkt. XV. 3 SIWZ z dnia 4 listopada 2014r.

31. Pytanie
Biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający określił min. kubaturę dezynfekcji pomieszczenia, prosimy
o dopuszczenie urządzenia posiadającego zdolność dezynfekcji w zakresie 50-1000 m3?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

32. Pytanie
Zwracamy  się  o  zamieszczenie  w  projekcie  umowy,  postanowienia  umożliwiającego  stronom
rozwiązanie umowy za 1 miesięcznym  wypowiedzeniem.
W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres  1 -  2 lat  w momencie zawierania
umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć
negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób
kompleksowy  i  wyczerpujący  uregulować  procedury  postępowania  w  takich  wypadkach.
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.
Mając  na  względzie  dynamikę  życia  gospodarczego,  czyli   pojawianie  się  nowych  technologii
wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna
ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do
zakończenia  umowy  przed  upływem  jej  obowiązywania.  Obowiązujące  przepisy  ustawy  prawo
zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

33. Pytanie
Mając na uwadze postanowienia projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym
załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwracamy się o zmianę o 50% wysokości
kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach”. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

34. Pytanie 
W związku z zapisem pkt III.A.2 SIWZ : „świadczenie usług odbywać się będzie własnymi 
pracownikami (…)” prosimy o potwierdzenie że w/w usługa może być świadczona przy udziale 
podwykonawców?

  Odpowiedź:
  Zamawiający potwierdza że usługa może być świadczona przez podwykonawców. 
W tym punkcie przez sformułowanie  „...własnymi...”  Zamawiający rozumie,  że Wykonawcy a nie
Zamawiającego.
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35. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że odpady z opróżnianych koszy parkowych wykonawca może wyrzucać do
kontenerów  znajdujących się na terenie zamawiającego. 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że odpady z opróżnianych koszy parkowych wykonawca może wyrzucać do
kontenerów  znajdujących się na terenie Zamawiającego

36. Pytanie 
W załączniku nr 4 do umowy: „Wykaz czynności wchodzących w skład kompleksowego utrzymania
czystości  w  szpitalu  –  „Strefa  biała”  –  Sale  chorych  –  zamieszczona  jest  czynność:  „Mycie  i
dezynfekcja łóżka przy zmianie pacjenta (koce, poduszki – do dezynfekcji chemicznej i termicznej) –
prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać chemiczna i termiczna dezynfekcja i czy jest to czynność
jaką wykonuje Wykonawca?
Odpowiedź:
Przy  zmianie  pacjenta  do  Wykonawcy  należy  mycie  i  dezynfekcja  łóżka,  natomiast   pranie  i
dezynfekcja koców i poduszek  pozostaje w gestii Zamawiającego.

37. Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie, jaka część metrażu wskazana dla Laboratorium Centralnego jest do obsługi
przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu, jeśli  pomieszczenia Diagnostyki są sprzątane
oddzielnie?
Odpowiedź:
Całość Laboratorium Centralnego jest wyłączona z powierzchni sprzątania.

38. Pytanie 
Ile dni w tygodniu i w jakich godzinach są otwarte Poradnie Specjalistyczne?
Odpowiedź:
Poradnie Specjalistyczne otwarte są od poniedziałku do piatku w godzinach 7 00 – 18 00

39. Pytanie.
Z jaką częstotliwością mają być sprzątane pomieszczenia wskazane jako „puste i  pomieszczenia
sąsiadujące” w bud. E ?
Odpowiedź:
Pomieszczenia  puste  nie  zostały  wykazane  do  sprzątania,  sprzątane  są  tylko  pomieszczenia
sąsiadujące według zakresu czynności strefy szarej.

40. Pytanie 
W załączniku nr 7 do umowy „Wymagania ogólne i sanitarno epidemiologiczne” Zamawiający w
pkt. 3 „Ilość osób” wymaga minimum 1 osobę na jeden odcinek oddziału/komórki organizacyjnej.
Prosimy o potwierdzenie,  że taka ilość osób jest  niezbędna, ponieważ organizując pracę np. dla
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Salami Porodowymi, przy założeniu pracy 7 dni w
tygodniu od 6.00-20.00 zgodnie z wymogiem + obsługa nocna traktu porodowego – na 8 odcinkach,
potrzebujemy  do  obsługi  22  etaty,  co  oczywistym  jest  że  jest  za  dużo,  nawet  przy  wskazanym
metrażu.
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Odpowiedź:
W załączniku nr 9 do SIWZ pkt. 7 winno być - Oddział Ginekologiczno – Położniczy wraz z Salami
Porodowymi – odcinków  7.

41. Pytanie
Zamawiający w wymaga, aby „do dezynfekcji powierzchni stosować preparaty wpisane do Rejestru
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów  Biobójczych”  oraz,  aby  „mydło  w  płynie  zostało  wpisane  do  Krajowego  Systemu
Informowania o Kosmetykach”.
Pragniemy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy dokumentem dopuszczającym wyroby medyczne do 
obrotu i użytkowania jest certyfikat CE, deklaracja zgodności lub wpis do rejestru wyrobów 
medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych. Preparaty 
rejestrowane jako produkty biobójcze muszą posiadać pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub 
wpis do rejestru produktów biobójczych, natomiast preparaty rejestrowane jako produkty lecznicze 
muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów 
kosmetycznych Dz.U. L 342 z 22.12.2009 preparaty będące kosmetykami posiadają zgłoszenie 
produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP. Dodatkowo 
preparaty posiadające w swoim składzie substancje niebezpieczne muszą posiadać kartę 
charakterystyki substancji niebezpiecznej. 
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w miejsce wpisów do 
Rejestru  prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych oraz wpisów do Krajowego Systemu Informowania o 
Kosmetykach?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje pkt. VII 2 SIWZ z dnia 4 listopada 2014r. który otrzymuje brzmienie:
„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 .”
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42. Pytanie
Zamawiający wymaga mydła o neutralnym pH dla skóry, nie drażniącego, nie alergizującego typu
Farena,  Manisoft,  Lifosan.  Pragniemy zauważyć,  że  część  wymienionych  przez  Zamawiającego
środków nie jest  mydłami a płynami myjącymi bez zawartości mydła. Prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający mimo to dopuszcza te środki. 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

43. Pytanie
Zamawiający w pkt  3.13.  wymaga,  aby Wykonawca posiadał  opracowane procedury w zakresie
świadczonej usługi utrzymania czystości (np. przygotowanie roztworów dezynfekcyjnych i myjąco-
czyszczących,  mycie  i  dezynfekcja  dużych  powierzchni,  postępowania  z  czystymi  i  brudnymi
mopami,  postępowanie ze  sprzętem do sprzątania itd).  Procedury winny być zatwierdzone przez
Pielęgniarkę  Epidemiologiczną.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  nie  wymaga  w/w
procedur na etapie składania ofert, tylko po podpisaniu umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że powyższe procedury mają być przedstawione na etapie podpisywania
umowy.

44. Pytanie
Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli
tak, to czy Zamawiający dopuści do w/w czynności preparat na bazie skażonego alkoholu?
Odpowiedź:
Do Wykonawcy należy utrzymanie czystości obudowy lamp bakteriobójczych.

45. Pytanie
Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie wertikali/rolet?
Odpowiedź:
Tak.

46. Pytanie
Kto  zapewnia  preparaty  do  dezynfekcji  rąk  w  pozostałych  pomieszczeniach  –  oprócz  Bloku
Operacyjnego?
Odpowiedź:
Preparaty do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 04.11.2014 r.:
1. Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę należy złożyć do dnia 22 grudnia 2014 r.  do godz.  10.30  w Kancelarii  
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. 
Na Skarpie 66.”

2.  Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
    „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 22 grudnia 

2014r.  o godz.  11.00   w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.”
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Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają
się wiążące.

Z poważaniem,
ZATWIERDZIŁ:

Dr med. Zbigniew J. Król
Dyrektor Szpitala
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