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          Do oferentów 
 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr M-2373-04/2021 na „ Świadczenie usług sprzątania 
dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie – Przychodnie w Słupsku oraz Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy”. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-04/2021 wpłynęły 
poniższe zapytania: 
 
 
Pytanie nr 18 
W rozdziale D pkt 14b Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje, że usługa sprzątania 
przychodni ma być świadczona w godzinach 8:00 – 19:00. Jednocześnie w rozdziale G p. pkt 2 
Zamawiający wymaga aby usługa była świadczona w godzinach 8:00 –14:00. W związku z powyższym 
proszę o weryfikację oraz wskazanie godzin pracy personelu dla przychodni SP ZOZ MSWiA  
w Koszalinie, ul. Lelewela 58, Słupsk oraz przychodni SP ZOZ MSWiA w Koszalinie,  
Al. 3 Maja 96, Słupsk. 
Jeżeli usługa ma być wykonywana od godziny 8:00 do 19:00 to proszę o informację czy Zamawiający 
wymaga stałej obecności pracownika na terenie przychodni w godzinach 8:00 – 19:00 (tzw. serwis 
dzienny)? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w Opisie Przedmiotu Zamówienia: 
1) w rozdziale D pkt 14 na: 

14. Usługa sprzątania świadczona będzie z częstotliwością: 
a) pomieszczenia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego – 7 dni w tygodniu (nie 

wyłączając świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) przez 2 osoby, 12 godzin dziennie, 
w godzinach 7:00 – 19:00 (w tych godzinach osoby z firmy Wykonawcy przebywają na 
terenie ZPO. Do sprzątania ZPO zawsze wyznaczone są dwie osoby); 

b) pomieszczenie przychodni na al. 3 Maja - 5 dni w tygodniu (pon.-pt.) w godzinach 
14:00 - 19:00; 

c) pomieszczenia budynku przychodni przy ul. Lelewela 58 - 5 dni w tygodniu (pon.-pt.)  
w godzinach 8:00 - 19:00 

2) w rozdziale G pkt 2 został wykreślony. 
 
Pytanie nr 19 
W rozdziale G p. pkt 1 Zamawiający wymaga aby pracownicy zamykali przychodnię. W związku  
z powyższym proszę o potwierdzenie, że wszystkie gabinety lekarskie zakończą pracę  
z uwzględnieniem niezbędnego czasu na ich sprzątnięcie przed godziną 19:00. Nadmieniamy, że na 
podstawie dotychczasowych doświadczeń czas pracy gabinetów lekarskich jest znacznie dłuższy. 
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wydłużenia godzin pracy gabinetów lekarskich zamykanie 
przychodni nie będzie należało do obowiązków osób sprzątających. 
Odpowiedź: W przypadku wydłużenia godzin pracy gabinetów lekarskich, odpowiedzialne  
za zamknięcie będą pracownicy Zamawiającego.   
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Pytanie nr 20 
Czy do obowiązków personelu sprzątającego będzie należało przygotowanie posiłków, tj. porcjowanie 
posiłków dostarczonych przez firmę cateringową, podgrzewanie posiłków, przygotowywanie śniadań  
i kolacji (m. in. kanapek, napoi)? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wyżej wymienione obowiązki będą należały do 
personelu obsługującego ZPO. 
 
Pytanie nr 21 
Czy do obowiązków Wykonawcy będzie należał transport odpadów komunalnych, medycznych (w tym 
zużytych pieluch) z ZPO i przychodni do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń? Czy 
pomieszczenia te znajdują się na terenie sprzątanych budynków, czy wymagają wyjścia na zewnątrz? 
Odpowiedź: Do obowiązków Wykonawcy będzie należał  transport odpadów medycznych  
i komunalnych z poszczególnych lokalizacji. Z przychodni w POZ (al. 3 Maja) odpady medyczne 
do pomieszczenia na te odpady znajdującego się w budynku. Transport odpadów komunalnych 
do poszczególnych pojemników na odpady komunalne znajdujące się na zewnątrz budynku  
w odległości ok. 18 m. Z Poradni specjalistycznych (ul. Lelewela) do wskazanego miejsca na 
odpady medyczne, które znajduje się poza budynkiem w odległości 5 metrów. Odpady 
komunalne do poszczególnych pojemników znajdujących się 35 m od wejścia do przychodni 
poza budynkiem. W przypadku ZPO do obowiązków Wykonawcy będzie należał transport 
odpadów komunalnych i  transport odpadów medycznych w odległościach  takich jak  
w przypadku  Poradni specjalistycznych. Transport pojemnika ze zużytymi pampersami z ZPO 
leży po stronie Zamawiającego 
 
Pytanie nr 22 
Czy do obowiązków Wykonawcy będzie należało sprzątanie bloku operacyjnego czy tylko wykonanie 
usługi polimeryzacji? 
Odpowiedź: Do obowiązków Wykonawcy będzie należało tylko wykonanie usługi polimeryzacji 
bloku operacyjnego 2 razy w roku. 
 
 

Elżbieta Czeszewska 
……………………………………. 

Dyrektor 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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