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SPZPOZ 
98-220 Zduńska Wola  
Ul. Szadkowska 2  
 
 
Pismo: ZP/1/sprz/01/12 /4  Zduńska Wola  dnia: 2012-11-26 
 
 
 

Uczestnicy postępowania  
 
 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-11-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz 

sprzątanie terenu  wokół czterech Przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2, 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1. Czy wykonuje się prace na wysokościach np. mycie okien, przeszkleń?.  

2. Czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie firan i zasłon?.  

3. Jaki rodzaj podajników do jednorazowych ręczników papierowych posiada Zamawiający?.  

4. Proszę o pełen wykaz środków , które wykonawca powinien zapewnić oraz uzupełniać w 

ramach wykonywanej usługi.  

5. Czy zamawiający podczas odśnieżania przewiduje użycie mieszanki solno -piaskowej?.  

6. Kto zapewnia kosiarki do trawy?.  
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7. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów - środków dezynfekujących 

potwierdzających dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie RP w tym pozytywnej opinii 

PZH. Informujemy, że z chwilą wejścia Polski do UE atesty PZH przestały byc prawnie 

obowiązującym dokumentem. Prosimy o modyfikację zapisu i dostosowanie go do 

obowiązujących przepisów prawa.  

8. Czy Zamawiający w okresie trwania umowy przewiduje prace remontowe?.  

9. Jaki typ podłóg znajduje się u zamawiającego/ np. tarket, PCV i inne.  

10. Jaka łączna powierzchnia do sprzątania jest u Zamawiającego proszę o wykaz 

powierzchni budynku oraz  terenów zielonych.  

11. Kto zapewnia wózki do transportu odpadów medycznych oraz komunalnych?.  

12. Czy Zamawiający przewiduje konserwację powierzchni , jeśli tak to jaki jest metraż 

podłóg?.  

13. Czy Zamawiający posiada pomieszczenia, które może udostępnić nieodpłatnie 

Wykonawcy?. Jeśli tak prosimy podać liczbę pomieszczeń oraz metraż , a także ich stan.  

14. Kto odpowiada za środki oraz mycie i dezynfekcję sprzętu medycznego?.  

15. Formularz ofertowy Zamawiającego zawiera jedno miejsce uwzględniające stawkę VAT. 

Z uwagi na możliwość zastosowania różnych stawek VAT np 23 % i 8 % . proszę o 

zmodyfikowanie formularza ofertowego.  

16. Czy Zamawiający wymaga konserwacji mebli tapicerowanych i wykładzin 

dywanowych?. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

1. ad. Pkt. 1 – Zamawiający informuje, że prace sprzątające wykonuje się na 

wysokościach np. mycie okien , przeszkleń.  

2. ad. Pkt. 2 – Zamawiający informuje, że do Wykonawcy nie należy pranie firan i 

zasłon.  
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3. ad. Pkt. 3 – Zamawiający informuje, że w chwili obecnej posiada pojemniki na 

ręczniki prostokątne zamykane na kluczyk.  

4. ad. Pkt. 4 – Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 

3.1. pkt. 16 zapisał , że wymaga dostarczania mydła  i  środków dezynfekcyjnych.  

5. ad. Pkt. 5 – Zamawiający informuje, że przewiduje  podczas odśnieżania uzycia 

mieszanki solno-piaskowej.  

6. ad. Pkt. 6 – Zamawiający informuje, że kosiarki do koszenia trawy zapewnia 

Wykonawca.  

7. ad. Pkt. 7 – Zamawiający informuje, że Wykonawca w swojej ofercie przedstawi 

opinie dopuszczające środki czyszczące  i dezynfekujące do stosowania w zakładach 

opieki zdrowotnej.   

8. ad. Pkt. 8. – Zamawiające informuje, że przewiduje w okresie trwania umowy prace 

remontowe.  

9. ad. Pkt. 9 – Zamawiający informuje, że podłogi znajdujące się w naszych jednostkach 

to , panele podłogowe , terakota, PCV. 

10. ad. Pkt. 10 – Zamawiający podaje niżej wykaz powierzchni budynków :  

- Ośrodek Zdrowia w Annopolu pow. użytkowa – 126,50 m kw.  

- Przychodnia Lekarska w Zduńskiej Woli ul. Srebrna 11 – pow. użytkowa – 1955 

mkw.  

- Przychodnia Lekarska w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 – pow. użytkowa – 975 

mkw.  

- Przychodnia dla dzieci zdrowych i chorych – pow. użytkowa – 656 mkw. , 

Jeśli zaś chodzi o tereny zielone Zamawiający informuje, że nie posiada 

dokumentacji, która by określała metry terenów zielonych przylegających do 

Przychodni i dlatego to Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia o 

przeprowadzeniu wizji lokalnej wszystkich przychodni.  
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11. ad. Pkt. 11 – Zamawiający informuje, że wózki do transportu odpadów medycznych 

oraz komunalnych zapewnia Wykonawca.  

12. ad. Pkt. 12 – Zamawiający informuje, że  nie rozumie pytania , co Wykonawca ma na 

myśli konserwacja powierzchni w „ Zakresach usług podane jest jak często 

powierzchnie mają być myte i pastowane.  

13. ad. Pkt. 13 – Zamawiający informuje, że posiada pomieszczenia , które może 

udostępnić nieodpłatnie Wykonawcy, w każdej przychodni lekarskiej znajduje się 

jedno takie pomieszczenie.  

14. ad. Pkt. 14 – Zamawiający informuje, że za środki oraz mycie i dezynfekcję sprzętu 

medycznego odpowiada Wykonawca.  

15. ad. Pkt. 15 – Zamawiający informuje, że jeżeli w Formularzu Ofertowym zawarł 

jedno miejsce uwzględniające stawkę VAT , a istnieje możliwość zastosowania 

różnych stawek VAT np. 23 % i 8 % to Wykonawca taki zapis wniesie do Formularza 

Ofertowego.  

16. ad. Pkt. 16 – Zamawiający nie wymaga konserwacji mebli tapicerowanych i 

wykładzin dywanowych  

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

 

Barbara Mosińska 

 


