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Do Oferentów
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania dla SP ZOZ MSWiA
w Koszalinie – Przychodnie w Słupsku oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:
PYTANIE NR 1
Zamawiający wymaga, aby preparaty do konserwacji powierzchni posiadały atesty PZH. Obecnie
jedynym prawnie obowiązującym dokumentem dla tego typu preparatów jest karta charakterystyki.
Prosimy o rezygnację z atestów PZH dla preparatów do konserwacji.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania atestów PZH. Preparaty do
konserwacji powierzchni muszą być antypoślizgowe, odporne na działanie preparatów do
utrzymania higieny szpitalnej oraz spełniać wymogi BHP.
PYTANIE NR 2
Prosimy o potwierdzenie, że preparaty chlorowe do dezynfekcji wykonawca może stosować
wyłącznie do mycia sanitariatów i w przypadku zanieczyszczenia materiałem organicznym.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający potwierdza.
PYTANIE NR 3
Z uwagi, iż umowa ma być zawarta na 24 miesiące, prosimy o wprowadzenie możliwość
swobodnego rozwiązania umowy przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 4
Zamawiający w dziale VII pkt. 4 SIWZ wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty
potwierdzające warunki udziału w postępowaniu, które powinny być składane na wezwanie,
zgodnie z art. 26 ust. 2. Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty wymienione
w dziale VII pkt. 4 wykonawca będzie mógł złożyć na wezwanie
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE NR 5
Czy wykaz środków, o których mowa w zał. 3 pkt. G.9 Wykonawca składa na wezwanie
wykonawcy najkorzystniejszego?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga złożenia wykazu środków wraz z ofertą.
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