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                                                                               Do Wszystkich Wykonawców 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na Usługi kompleksowego sprzątania  w obiektach 
szpitalnych, wykonywanie prac pomocniczych na rzecz pacjenta oraz transportu 
wewnętrznego   

Modyfikacja SIWZ III 
 

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r poz.2164) informuję, że dokonano następującej 
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 
 
1) Punkt 6.2.2. otrzymuje brzmienie: 
Warunek ten zostanie  spełniony, jeżeli wykonawca złoży wykaz wykonanych 
lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których  usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. W  wykazie Wykonawca musi 
udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) 
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość 
zrealizowanej części umowy) co najmniej 1 usługę porównywalną z 
przedmiotem zamówienia. Przez usługę porównywalną do przedmiotu 
zamówienia należy rozumieć usługę, spełniającą łącznie następujące warunki; 
a) usługa kompleksowego utrzymania czystości  
b) powierzchnia objęta usługą nie mniejsza niż 10 000,00 m2., 
c) wartość zrealizowanego zamówienia lub jego części wynosiła minimum   200 
000,00 zł brutto miesięcznie każda 
Dowodami, o których mowa powyżej  są: 
1) poświadczenie; 
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o  
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, 
o którym mowa w pkt 1) 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi 
wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana zgodnie z 
formułą: spełnia/nie spełnia. 
 
2) Punkt 6.2.4. otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży wykaz osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.  W wykazie 



wykonawca musi udokumentować, że w celu prowadzenia nadzoru nad realizacją 
zadań określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dysponuje 
minimum jedną osobą posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie oraz 
przedstawi informację o podstawie do dysponowania tą osobą. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana zgodnie z 
formułą: spełnia/nie spełnia. 
 3) Z punktu 7.5. wykreśla się podpunkt 4 oraz 12.11. dotyczące koncepcji 

wykonania usługi. 
 
Ponadto do wzoru umowy paragraf 1 dodaje się ust. 6 i 7w brzmieniu:  
1. Wykonawca dostarczy zamawiającemu po zawarciu umowy w terminie 14 dni:     

b) Plan higieny z podziałem na strefy czystości – uwzględniający wszystkie 
czynności wymienione w SIWZ, częstotliwość wykonania tych czynności, 
środki dezynfekcyjne, myjące, czyszczące, konserwujące oraz sprzęt.  

c) Organizację pracy z uwzględnieniem całodobowej obsługi i obsady na 
poszczególnych stanowiskach. 

d) Wykaz środków myjących, konserwujących, czyszczących, 
dezynfekujących – zawierający informację o wszystkich niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia środkach, ich przeznaczeniu, 
stosowanym stężeniu, spektrum działania. Do wykazu należy dołączyć 
instrukcję przygotowywania roztworów roboczych oraz szczegółową 
informację o sposobie przygotowania poszczególnych roztworów 
roboczych preparatów zaproponowanych w wykazie. 

e) Wykaz zaoferowanych preparatów (nazwy) myjących, myjąco-
dezynfekcyjnych i dezynfekcyjnych sporządzony na podstawie załącznika 
nr V do SIWZ.  

f) Wykaz sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

g) Zasady kontroli jakości i sposób dokumentowania kontroli. 
h) Szczegółowe procedury postępowania (mycie, dezynfekcja, transport) 

Zamawiający wymaga dołączenia, co najmniej wskazanych poniżej 
procedur postępowania w zakresie: 

 Higieny rąk     Mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem 
biologicznym,  Dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych,  Mycia i dezynfekcji powierzchni dotykowych i bezdotykowych  Mycia i dezynfekcji inkubatorów,  Mycia i dezynfekcji stołów operacyjnych, łóżek porodowych, łóżek 
pacjentów  Mycia i dezynfekcji sal w trakcie izolacji pacjenta (w zależności od rodzaju 
izolacji)  Mycia i dezynfekcji łazienek i pomieszczeń sanitarno- higienicznych  Postępowania z bielizną szpitalną czystą ( w tym transport do miejsca 
składowania )  Postępowania z bielizną szpitalną brudną (w tym transport do miejsca 
składowania )  Postępowania z odzieżą roboczą pracowników Wykonawcy (w tym 
transport do miejsca składowania)  Postępowania z odpadami medycznymi ( w tym transport do miejsca 
składowania )  Postępowania z naczyniami kuchennymi, butelkami do karmienia 
niemowląt, smoczkami  Postępowania z obuwiem operacyjnym ( dezynfekcja manualna )  Postępowania z obuwiem operacyjnym ( dezynfekcja maszynowa )  Postępowania ze sprzętem używanym do świadczenia usługi (wózki 
robocze, stelaże do mopów)  Postępowania z mopami, ściereczkami  przed użyciem ( w  tym transport 
do miejsca użycia )                           Postępowania z mopami, ściereczkami  po użyciu ( w  tym transport do 



miejsca prania)                           Przygotowania roztworów roboczych preparatów dezynfekcyjnych  Dezynfekcji sprzętu i wyposażenia w wannach dezynfekcyjnych  Mycia i dezynfekcji naczyń na wydaliny w myjniach dezynfektorach  Mycia i dezynfekcji naczyń na wydaliny (dezynfekcja manualna )  Mycia i dezynfekcji wózków transportowych  Stosowania środków ochrony osobistej 
5.W przypadku nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentacji której 
mowa w §1 ust. 3 umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym 
Zmiana SIWZ jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w 
postepowaniu i należy ja uwzględnić przy składaniu ofert. Zamawiający 
informuje, że zmiana ta wymaga wprowadzenia zmian do ogłoszenia o 
zamówieniu.       
W związku z wprowadzeniem zmian do SIWZ termin składania i otwarcia ofert, 
o których mowa w pkt 13.1, 13.3 oraz 12.12 zostaje zmieniony. W związku z 
powyższym 
Pkt 13.1 otrzymuje brzmienie:  
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: D-11 – Kancelaria, 
do dnia 26.07.2016  do godz.11:30. 
Pkt 13.3. otrzymuje brzmienie:  
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w 
dniu 26.07.2016 r.godz 12.00 w siedzibie Zamawiającego, Sekcja ds zamówień 
publicznych– bud. D, II piętro. 
Pkt 12.12 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób: „Oferta na Usługi 
kompleksowego sprzątania w obiektach szpitalnych, wykonywanie prac 
pomocniczych na rzecz pacjenta oraz transportu wewnętrznego NIE 
OTWIERAĆ przed: 26.07.2016 r. godz. 12:00”. Na kopercie należy podać 
nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku 
dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 
                                                                                                                
                                                                                                     Zamawiający 
                                                                                                                   Z-ca Dyrektora 
                                                                                                 ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                                                       mgr inż. Marzena Krzymańska 
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