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A.ZP-271-4a/20                                     Zakopane 2020-03-06 
 
 
        W S Z Y S C Y 

 

 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń szpitalnych oraz budynku  
przyszpitalnego  (część administracyjna) Szpitala  Specjalistycznego Chorób Płuc 
„Odrodzenie” w Zakopanem 
 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść 
zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 

1. Zamawiający wymaga aby środki dezynfekcyjne spełniały wymogi normy PN/EN 
14885 dla obszaru medycznego.  
a) Jako, że dla sporów nie ma normy PN/EN 14885 dla obszaru medycznego 

prosimy o dopuszczenie środków przebadanych na Clostridium difficile wg 
normy EN 13704. 

b) Jako, że dla wirusów osłonkowych (HBV, HCV, HIV) nie ma normy PN/EN 14885 
dla obszaru medycznego prosimy o dopuszczenie środków przebadanych na V-
osłonkowe (HBV, HCV, HIV)  zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut 
Roberta Kocha), lub inne akredytowane laboratoria europejskie. 

Odp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wszystkie niezbędne 
środki dezynfekcji, dopuszczone do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności: normy PN-EN 14885  oraz 
wytycznych europejskich w tym zakresie. 
 

2. Prosimy o informacje czy podłogi drewniane podlegają konserwacji?  
Odp. Tak 
 

3. Prosimy o informacje czy panele podłogowe podlegają konserwacji?  
Odp. Tak 
 

4. Zamawiający w tabelce z opisem stref sanitarnych zaleca stosowanie środków 
myjąco – dezynfekcyjnych. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści 
środek do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych oraz środek chlorowy o 
właściwościach dezynfekcyjnych? 

Odp. Zamawiający w tabelce z opisem stref sanitarnych zaleca stosowanie 
środków myjąco – dezynfekcyjnych w rozumieniu dużych powierzchni przy 
bieżącym utrzymaniu czystość w strefach szpitalnych.  Oprócz tego należy 
dezynfekować powierzchnie trudnodostępne oraz stosować środki do dezynfekcji 
dużych powierzchni w sytuacjach skażenia biologicznym czynnikiem zakaźnym 
(w zależności od jego rodzaju) oraz w sytuacjach tj. dezynfekcja  
pomieszczeń/łóżka/szafki i całego otoczenia po pacjencie izolowanym. 
Zamawiający dopuszcza  stosowanie ww. środków dezynfekcyjnych, ale muszą 
one spełniać wymogi norm dla obszaru medycznego i być stosowane zgodnie 
z przeznaczeniem. 
 

5. Kto zapewnia środek do prania firan i zasłon, Wykonawca czy Zamawiający?  
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Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w siwz, pralnia. 
 

6. Zamawiający w pkt 3.42. wymaga: W obecności pacjentów i personelu nie wolno 
stosować preparatów sklasyfikowanych jako uczulające, szkodliwe i drażniące w 
następstwie narażenia drogą oddechową. Środki dezynfekcyjne i myjące nie mogą 
posiadać intensywnego, nieprzyjemnego zapachu, nie mogą wywoływać 
podrażnień, alergii.  
Informujemy, że środki dezynfekcyjne z racji specyfiki chemicznej posiadają w 
swoim składzie substancje, które mogą być drażniące i uczulające – takie 
informacje są zawarte w karcie charakterystyki, która jest wydawana dla 
koncentratu preparatu. Natomiast w praktyce preparaty dezynfekcyjne są 
stosowane w formie roztworów roboczych, które nie wykazują działania drażniącego 
i uczulającego. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści środki 
dezynfekcyjne, które w postaci roztworu roboczego nie wykazują działania 
drażniącego i uczulającego? 

Odp. Środki dezynfekcyjne i/lub roztwory robocze środków dezynfekcyjnych 
używane w obecności pacjenta muszą mieć dopuszczenie do takiego 
zastosowania. 

 
 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
 

 
Zastępca Dyrektora 
ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
 
mgr Helena Brzozowska  


