
              

Łódź, 23 listopada 2017r. 

W związku z zadanymi pytaniami jakie wpłynęły do zamawiającego, poniżej 
przedstawiam odpowiedzi. 

Pytanie: 

Zamawiający w załączniku nr 1j zawarł zapis „Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć na piśmie planowane do stosowania procedury, instrukcje i Plan higieny 

w przychodniach ze szczególnym uwzględnieniem procedur: mycia i dezynfekcji 

powierzchni dotykowych, mycia i dezynfekcji powierzchni bezdotykowych, 

postępowania w przypadku skażenia materiałem biologicznym, sprzątania i 

dezynfekcji pomieszczeń. Procedury muszą być zatwierdzone przez osobę 

upoważnioną przez Wykonawcę”. Prosimy o potwierdzenie, że w/w dokumenty ma 

przedłożyć wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy, a nie wraz z ofertą 

składaną 28.11.2017. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1j powyższy punkt otrzymuje brzmienie: 

"Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na piśmie planowane do stosowania 

procedury, instrukcje i Plan higieny w przychodniach ze szczególnym 

uwzględnieniem procedur: mycia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, mycia i 

dezynfekcji powierzchni bezdotykowych, postępowania w przypadku skażenia 

materiałem biologicznym, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń. Procedury muszą 

być załączone do złożonej oferty natomiast na etapie podpisywania umowy muszą 

być zatwierdzone przez osobę upoważnioną przez zamawiającego”. 

Pytanie: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił mydło w płynie i preparat do 

dezynfekcji rąk w saszetkach kompatybilnych z dozownikami. Prosimy o informację 

jakiego producenta dozowniki posiada Zamawiający. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada dozowniki z linii Soft care line. 

 

 

 

 

 



Pytanie: 

Zamawiający w załączniku nr 1i zawarł zapis „Z uwagi na organizację pracy, 

zalecany jest proces jednoetapowy, wykonywany przy użyciu preparatu myjąco- 

dezynfekującego nie wymagającego spłukania”. 

a) Pragniemy zauważyć, że wszystkie środki stosowane do dezynfekcji powierzchni 

mających kontakt z żywnością wymagają spłukiwania. Prosimy zatem o 

zrezygnowanie z tego wymogu w odniesieniu do preparatów mających kontakt z 

żywnością 

b) Czy Zamawiający dopuści do wykonania usługi środki dezynfekcyjne bez właściwości 

myjących? 

Odpowiedź: 

Ad. a) Zamawiający informuje, iż w swoich przychodniach nie ma pomieszczeń, w 

których są powierzchnie mające kontakt z żywnością. W związku z tym zapis SIWZ 

pozostaje bez zmian. 

 

Ad. b) Zamawiający dopuści do wykonania usługi środki dezynfekcyjne bez 

właściwości myjących pod warunkiem wykonania przez Wykonawcę usługi 

utrzymania czystości dwuetapowo, tj.  poprzez proces dezynfekcji i proces mycia 

powierzchni, które takiego postępowania wymagają.   
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