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Puszczykowo, dnia 17 marca 2017 r.  
Szp.12/5/6/17 
 
 

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
 

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości  
w obiektach Szpitala w Puszczykowie 

 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na 
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, w poniższym zakresie: 
 
SIWZ: 

 rozdz. VIII ust. 3 otrzymuje brzmienie: Zamawiający określa następujące warunki udziału 
w postępowaniu: 

 Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2 usługi 
obejmujące sprzątanie obiektów szpitalnych przez okres co najmniej 1 roku każda 
i o powierzchni nie mniejszej niż 5 000 m² każda; 

 rozdz. XVII otrzymuje brzmienie:  
1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 

i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

1) kryterium Cena: 
a) znaczenie kryterium – 80 pkt; 
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium Ceny: 

Lcena = (Cmin / C) x 80 pkt 
gdzie: 
Lcena – liczba uzyskanych punktów dla kryterium Cena ocenianej oferty 
Cmin – cena brutto najtańszej oferty 
C – cena brutto ocenianej oferty 

2) kryterium: Koncepcja wykonania usługi kompleksowego utrzymania czystości.  
a) znaczenie kryterium – 20 pkt; 
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium Ceny: 

Lkoncepcja = (K / Kmax) x 20 pkt 
gdzie: 
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Lkoncepcja – liczba uzyskanych punktów dla kryterium Koncepcja wykonania 
usługi kompleksowego utrzymania czystości ocenianej oferty 
Kmax – najwyższa uzyskana liczba punktów przez ofertę 
K – liczba punktów ocenianej oferty 

2. Kryterium: Koncepcja wykonania usługi kompleksowego utrzymania czystości rozpatrywane 
będzie na podstawie analizy i oceny merytorycznej przedstawionej Koncepcji wykonania 
usługi kompleksowego utrzymania czystości przez Komisję przetargową. 
Ocena kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższymi podkryteriami: 
1) Zasady organizacji pracy z uwzględnieniem całodobowej obsługi i obsady na 

poszczególnych odcinkach wraz z wykazem potencjału kadrowego: 

 najkorzystniejsza: tzn. taka organizacja pracy, która uwzględniając system 
i specyfikę pracy Szpitala zawiera rozwiązania korzystniejsze niż 
wymagane minimum, przedstawia koncepcję zapewniającą wykonanie 
wymaganych w SIWZ szerszych czynności, we wszystkich oddziałach i pozostałych 
komórkach organizacyjnych Szpitala, zapewniająca optymalną obsadę wysoko 
kwalifikowanego personelu (np. szkolenia  i kursy akredytowane przez Polską Izbę 
Gospodarki Czystości – operator usług utrzymania czystości I stopnia dla 
pracowników liniowych, przeszkolenia z organizacji procesów sprzątania III stopnia 
dla Koordynatora, dodatkowa osoba pełniąca funkcję Koordynatora) 
i odpowiednie godziny pracy personelu, gwarantująca wykonanie usługi przy 
zachowaniu wymaganej jakości, wprowadzająca najefektywniejsze rozwiązania 
oraz optymalizację kosztów, a także dodatkowe formy zapewnienia wykonania 
usługi w sytuacjach awaryjnych na wezwanie Zamawiającego – maksymalnie 
10 punktów, 

 dopuszczalna: tzn. taka organizacja pracy, która uwzględniając system i specyfikę 
pracy Szpitala, przedstawi koncepcję zapewniającą wykonanie wymaganych 
w SIWZ czynności, we wszystkich oddziałach i pozostałych komórkach 
organizacyjnych Szpitala, zapewniająca niezbędną obsadę personalną 
i dopuszczalne godziny pracy personelu, lecz nie gwarantująca wdrażania 
rozwiązań najefektywniejszych – 0 punktów; 

2) Plan higieny: 

 najkorzystniejszy: tzn. taki Plan Higieny, który uwzględniając system i specyfikę 
pracy Szpitala, przedstawi szczegółowy plan higieny szpitalnej zapewniający 
wykonanie wszystkich wymaganych w SIWZ czynności, we wszystkich oddziałach 
i wszystkich Komorkach organizacyjnych Szpitala, proponujący najlepiej dobrane 
czynności mycia, dezynfekcji oraz inne czynności, z częstotliwościami wykonywania 
gwarantującymi wysoki stopień bezpieczeństwa sanitarnego oraz wykazujący 
środki, którymi będą wykonywane ww. czynności, spektrum działania środków 
dezynfekcyjnych oraz stosowany przy wykonywaniu poszczególnych czynności 
sprzęt – maksymalnie 5 punktów, 

 dopuszczalny: tzn. taki Plan Higieny, który uwzględniając system i specyfikę pracy 
Szpitala przedstawi plan higieny szpitalnej zapewniający wykonanie wszystkich 
wymaganych w SIWZ czynności, we wszystkich oddziałach i wszystkich komórkach 
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organizacyjnych szpitala, proponujący dopuszczalne czynności mycia, dezynfekcji 
oraz inne czynności, z minimalnymi częstotliwościami wykonywania 
gwarantującymi bezpieczeństwo sanitarne oraz wykazujący środki, którymi będą 
wykonywane w/w czynności - 0 punktów; 

3) Dobór środków dezynfekcyjnych i myjąco-czyszczących: 

 najkorzystniejszy: tzn. środki, które będą prawidłowo i indywidualnie dobrane do 
konkretnych sprzętów i powierzchni w poszczególnych oddziałach i innych 
komórkach organizacyjnych szpitala, będą spełniały podstawowe wymagania 
Zamawiającego w szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ, będą dostosowane do 
wymagań i potrzeb specyficznych oddziałów, lub innych pomieszczeń, w których 
będą stosowane, będą przyjazne dla środowiska – maksymalnie 5 punktów, 

 dopuszczalny: tzn. środki, które będą prawidłowo dobrane do konkretnych 
sprzętów i powierzchni w poszczególnych oddziałach i innych komórkach 
organizacyjnych szpitala, będą spełniały wymagania Zamawiającego określone w 
SIWZ z zachowaniem podstawowych standardów higieny i dezynfekcji – 
0 punktów; 

4) Dobór sprzętu i urządzeń: 

 najkorzystniejszy: tzn. dobór takiego sprzętu i narzędzi, który zapewni 
profesjonalne wykonywanie usługi, poprzez zastosowanie nowoczesnych 
technologicznie maszyn i sprzętu, pozwalającego wykonywać czynności nie 
przeszkadzając pacjentom, ergonomiczne, ułatwiające prace osobom 
wykonującym swoje obowiązki, zwiększające wydajność pracy, spełniające 
wszystkie wymagania stawiane Wykonawcom w zakresie sprzętu w SIWZ, 
przyjazne środowisku i energooszczędne – maksymalnie 5 punktów, 

 dopuszczalny: tzn. dobór takiego sprzętu i narzędzi, który zapewni należyte 
wykonywanie usługi, poprzez zastosowanie maszyn i sprzętu, pozwalającego 
wykonywać czynności spełniające wymagania stawiane Wykonawcom w zakresie 
sprzętu w SIWZ – 0 punktów; 

5) Sposoby monitorowania przez wykonawcę wykonanej przez siebie usługi: 

 najkorzystniejszy: tzn. monitorowanie przez wykonawcę wykonanej przez siebie 
usługi w formie elektronicznej wpisywanie na bieżąco wykonywanych czynności, 
uwag personelu co do jakości usługi, zużytych preparatów i materiałów oraz 
kontrola jakości sprzątania przy pomocy znaczników UV – maksymalnie 
5 punktów, 

 dopuszczalny: tzn. monitorowanie przez wykonawcę wykonanej przez siebie usługi 
w formie papierowej na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, kontrola 
jakości usługi na podstawie badań mikrobiologicznych – 0 punktów. 

Koncepcję wykonania usługi kompleksowego utrzymania czystości należy dołączyć do oferty 
i powinna ona zawierać:  

 organizację pracy z uwzględnieniem całodobowej obsługi i obsady na poszczególnych 
stanowiskach wraz z wykazem potencjału kadrowego; 

 plan higieny z podziałem na strefy czystości – uwzględniający wszystkie czynności 
wymienione w SIWZ, minimalną częstotliwość ich wykonania oraz wskazujący środki 
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dezynfekcyjne, myjące, czyszczące, konserwujące oraz sprzęt, którymi poszczególne 
czynności będą wykonane; 

 wykaz środków myjących, konserwujących, czyszczących, dezynfekujących itp. – 
zawierający informacje o wszystkich niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 
środkach, ich przeznaczeniu, stosownym stężeniu i spektrum działania oraz instrukcję 
przygotowania roztworów roboczych i szczegółową informację o sposobie 
przygotowania poszczególnych roztworów roboczych preparatów zaproponowanych 
w wykazie, z podaniem nazw handlowych preparatów oraz kart charakterystyki; 

 wykaz sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, 
z podaniem nazw handlowych oraz kart technicznych; 

 opis sposobu monitorowania przez Wykonawcę wykonanej przez siebie usługi.  
Brak załączenia Koncepcji, a także załączenie jej niekompletnej lub niespełniającej 
minimalnych wymogów postawionych w SIWZ, będzie skutkowało odrzuceniem oferty na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy; 

 
Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ): 

 pkt III ust. 6 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:  
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy:  

 Procedurę lub instrukcję mycia i dezynfekcji naczyń na wydaliny i wydzieliny; 

 Procedurę lub instrukcję przygotowania roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego;  

 Procedurę lub instrukcję mycia i dezynfekcji rąk; 

 Postępowanie z powierzchnią skażoną materiałem biologicznym;  

 Procedurę lub instrukcję mycia i dezynfekcji dozowników do środka dezynfekcyjnego do rąk , 
mydła, i papieru z uwzględnieniem zamieszczenia przy każdym uzupełnieniu etykiety 
zastępczej zawierającej następujące informacje nazwa preparatu, seria, data ważności, data 
uzupełnienia, podpis uzupełniającego; 

 Procedurę lub instrukcję postępowania ze sprzętem używanym do sprzątania;  

 Procedurę lub instrukcję postępowania z brudnymi i czystymi mopami; 

 Procedurę lub instrukcję postępowania poekspozycyjnego na krew i inny potencjalnie 
infekcyjny materiał biologiczny z uwzględnieniem powiadomienia specjalistki 
ds. epidemiologii;  

 w pkt V (Wykaz czynności wchodzących w skład przedmiotowej usługi) zapis:  
podłoga i listwy przypodłogowe czyszczenie gruntowne, konserwacja 1x 6 m-cy (wyłącznie PCV 
Tarkett jeżeli podlega) 
otrzymuje brzmienie: 
podłoga i listwy przypodłogowe czyszczenie gruntowne, konserwacja 1x 6 m-cy (wyłącznie PCV 
Tarkett jeżeli podlega) lub czyszczenie gruntowne maszynowe 1 raz w miesiącu; 

 
Projekt umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ): 

 w § 1 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu:  Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot 
Umowy z zachowaniem co najmniej takich standardów i procedur, które zostały wskazane 
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w Koncepcji wykonania usługi kompleksowego utrzymania czystości, stanowiącej Załącznik nr 4 
do Umowy; 

 § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wykonawca obowiązany jest do: 
1) należytego wykonywania usługi  i terminowego świadczenia Usług stanowiących przedmiot 

Umowy; 
2) przekazania Zmawiającemu,  w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy: 

a) Procedurę lub instrukcję mycia i dezynfekcji naczyń na wydaliny i wydzieliny; 
b) Procedurę lub instrukcję przygotowania roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego;  
c) Procedurę lub instrukcję mycia i dezynfekcji rąk; 
d) Procedurę postępowania z powierzchnią skażoną materiałem biologicznym;  
e) Procedurę lub instrukcję mycia i dezynfekcji dozowników do środka dezynfekcyjnego do 

rąk , mydła, i papieru z uwzględnieniem zamieszczenia przy każdym uzupełnieniu 
etykiety zastępczej zawierającej następujące informacje nazwa preparatu, seria, data 
ważności, data uzupełnienia, podpis uzupełniającego; 

f) Procedurę lub instrukcję postępowania ze sprzętem używanym do sprzątania;  
g) Procedurę lub instrukcję postępowania z brudnymi i czystymi mopami; 
h) Procedurę lub instrukcję postępowania poekspozycyjnego na krew i inny potencjalnie 

infekcyjny materiał biologiczny z uwzględnieniem powiadomienia specjalistki 
ds. epidemiologii;  

3) zapewnienia wykonania usługi w sytuacjach awaryjnych na wezwanie Zamawiającego 
w godzinach 20:00 – 7:00 w komórkach organizacyjnych, gdzie usługa nie jest wykonywana 
przez całą dobę,  

4) niezwłocznego reagowania na uwagi Zamawiającego dotyczące wykonywanej usługi oraz 
składanie wyjaśnień na piśmie w sytuacjach gdy Zamawiający się o nie zwróci, 

5) prania i dezynfekcji odzieży roboczej podległego personelu, mopów oraz ściereczek na 
własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6) składania Specjaliście ds. epidemiologii Zamawiającego kwartalnych sprawozdań z ilości 
zużytych preparatów  i sprzętu uwzględniającego podział na komórki organizacyjne; 
sprawozdanie musi być złożone do 15 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału, 

7) zapewnienia odpowiedniej jakości i stężenia środków myjących i dezynfekcyjnych m.in. 
poprzez odpowiednie dozowanie i przygotowywanie roztworów roboczych, 

8) zapewnienia odpowiedniego okresu przechowywania roztworów preparatów 
dezynfekcyjnych i myjących oraz opisania pojemników datą przygotowania i datą ważności, 

9) zapewnienia i aktualizowania dokumentacji odnoszącej się do stosowanego sprzętu i 
preparatów np. karty charakterystyki substancji szkodliwych i niebezpiecznych, deklarację 
zgodności oraz dopuszczenie do stosowania,  

10) pokrywania kosztów badań stężeń preparatów do mycia i dezynfekcji w przypadku zlecania 
ich wykonania przez Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych Zamawiającego, 

11) pokrywania kosztów  kontroli/oceny stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego 
środowiska szpitalnego  zlecanych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych 
Zamawiającego, 

12) zwrotu nałożonych na Zamawiającego mandatów i kar pieniężnych w przypadku 
stwierdzenia przez zewnętrzne służby sanitarne nienależytego świadczenia Usługi; 
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 § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie: udostępnić Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy 

pomieszczeń, o łącznej powierzchni 89,55 m2, z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne 

i miejsce do bezpiecznego przechowywania środków czystości i środków higienicznych, narzędzi 

i urządzeń niezbędnych do wykonywania przedmiotu Umowy (dalej: Pomieszczenia 

udostępnione); 

 z § 10 skreśla się pkt 4 w brzmieniu: zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych przekazanego 

przez Wykonawcę Planu Higieny; 

 w § 11 ust. 13 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: za dostęp do linii telefonicznej – 20 zł netto; 

 § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom ze 

strony Zamawiającego i Wykonawcy, którzy tworzą Komisję Oceniającą (dalej: Komisja). Komisja 

bada jakość wykonywanych prac oraz sprawdza realizację procedur zgodnie z Koncepcją 

wykonania usługi kompleksowego utrzymania czystości. Minimalna częstotliwość kontroli wynosi 

1 raz na kwartał, i jeśli zachodzi taka konieczność na wniosek jednej ze Stron w trybie odwrotnym 

może być dokonana w każdym czasie; 

 z § 14 ust. 1 skreśla się pkt 5 w brzmieniu: za opóźnieniu w przekazaniu Planu Higieny, o czym 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 2  – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego 

w § 13 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:  

 

Termin składania ofert: 4 kwietnia 2017 r. godz. 10:00. 

Termin otwarcia ofert: 4 kwietnia 2017 r. godz. 10:30. 

 
 


