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Nasz znak : ZP.271-1.48/2015                      Kraków, 4.01.2016 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Utrzymanie czystości na terenie Szpitala

ZP 48/2015

Na podstawie art. 38 ust. 2 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  odpowiada  na  zapytania  złożone  przez  Wykonawców  w  niniejszym
postępowaniu:

Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty przetargowej należy dołączyć wykaz wszystkich środków
(dezynfekcyjnych,  myjących,  czyszczących,  konserwujących  itp.)  niezbędnych do  realizacji
zamówienia  załącznik  nr  8  do  SIWZ  celem  weryfikacji  czy  usługa  będzie  wykonywana
preparatami odpowiednio dobranymi do danej powierzchni?
Odpowiedź:  Zgodnie  z  pkt.  IX.3.  SIWZ  wykaz  środków  czystości,  jakie  Wykonawca
zamierza  używać,  podczas  wykonywania  usługi  utrzymania  czystości  w  Szpitalu
Wykonawca,  z  którym  podpisana  będzie  umowa  zobowiązany  jest  dostarczyć
Zamawiającemu przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia.

Pytanie 2
Prosimy o podanie wszystkich rodzajów podłóg występujących u Zamawiającego.
Odpowiedź: Podłogi występujące u Zamawiającego: wykładzina żywiczna, płytki pcv, 
płytki ceramiczne, wykładziny pcv, parkiety, panele, lastriko, terakota, wykładzina 
dywanowa.

Pytanie 3
Jakie podłogi występujące u Zamawiającego wymagają konserwacji (pokrywania warstwą 
polimerową)?
Odpowiedź: Pokrywania warstwą polimerową wymagają wykładziny pcv, płytki pcv oraz 
podłogi z żywic epoksydowych.

Pytanie 4
Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5
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.

Pytanie 6
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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Pytanie 7
Kto zapewnia preparaty do myjni - dezynfektorów?
Odpowiedź: Preparaty do myjni - dezynfektorów zapewnia Zamawiający.

Pytanie 8
Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, vertikali?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9
Czy obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie tzw. socjalnego zwykłego mydła w płynie?
Odpowiedź: Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie emulsji/mydła w płynie zgodnie z pkt. 3.9. OPZ - stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ. 

Pytanie 10
Czy Wykonawca jest zobowiązany do prania wykładzin dywanowych i usuwania plam z wykładzin dywanowych?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11
Czy do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuści preparat o spektrum działania B, Tbc, F, V na
bazie skażonego etanolu?
Odpowiedź: Nie.

Powyższe odpowiedzi na pytania zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące

       
ZATWIERDZIŁ:          

        Dyrektor Szpitala
   Dr med. Zbigniew J. Król


