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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w
Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wielicka 265

Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  30-663 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Sekcja ds zamówień publicznych Tel.: +48 126583979

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Machlowska

E-mail:  zp@usdk.pl Faks:  +48 126581081

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.bip.usdk.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz sprzątania
terenów zewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
i pomieszczeń budynku przy ul. Kurczaba 23, 30-868 Kraków, oraz usuwanie odpadów komunalnych i
niebezpiecznych z oddziałów szpitalnych i bloku operacyjnego w dni wolne od pracy, niedziele i święta
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV 90.91.00.00-9 usługi sprzątania,
90.52.42.00-8 usługi usuwania odpadów szpitalnych
3.3. Kategoria usług: 14
3.4. Wymagany termin płatności wynosi 60 dni.
3.5. Wykonawca korzysta z dozowników na papier toaletowy, na ręczniki papierowe, na mydło w płynie
które są własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia brakujących i
zniszczonych dozowników. Wykonawca odpowiada za utrzymanie stanu ilościowego i funkcjonalnego
dozowników środków higieny. Po zakończeniu umowy wymienione przez Wykonawcę dozowniki przechodzą na
własność Zamawiającego.
3.6. Wykonawca dostarcza na swój koszt środki czystości, środki do dezynfekcji potrzebne do wykonania usługi
będącej przedmiotem postępowania.
3.7. Wykonawca dostarcza na swój koszt worki foliowe stosowane jako wkłady do koszy na odpady komunalne
(kolor czarny) i worki foliowe stosowane jako wkłady na odpady komunalne zbierane selektywnie (kolor
niebieski) oraz odpowiednie worki foliowe jako wkłady do pojemników na odpady medyczne w tym medyczne
niebezpieczne (kolor czerwony).
3.8. Wykonawca dostarcza na swój koszt środki higieny takie jak: mydło w płynie, mydło w płynie typu Farena
do gabinetów zabiegowych, papier toaletowy, ręczniki papierowe.
3.9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wewnętrznych pojemników do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych jeżeli ich ilość stanie się niewystarczająca dla prawidłowego
wykonywania umowy.
3.10. Wykonawca do wykonania usługi będącej przedmiotem postępowania zapewnia na swój koszt niezbędny
sprzęt i urządzenia do utrzymania czystości i dezynfekcji. Całkowity ciężar maszyn czyszcząco (szorująco) –
zbierających o zasilaniu bateryjnym lub akumulatorowym nie może przekroczyć 200kg.
3.11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia procedur mycia i dezynfekcji zgodnie z zasadami
wymaganymi dla pomieszczeń wysokiego ryzyka zakażenia w gabinetach zabiegowych: stomatologicznym,
poradni chirurgicznej, pracowni endoskopowej, onkologiczno-chirurgicznej, punkcie pobierania materiałów
do badań, izbie przyjęć, innych gabinetach jeśli wykonywane w nich są procedury inwazyjne i usuwania
bezzwłocznego ewentualnych zanieczyszczeń organicznych,
3.12. Zamawiający wymaga aby świadczona przez Wykonawcę usługa była zgodna z systemem zarządzania
jakością ISO 9001 lub równoważnym.
3.13. Preparaty dezynfekcyjne przeznaczone do rutynowej dezynfekcji powierzchni muszą posiadać spektrum
działania B, V
3.14. Preparaty dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji w pomieszczeniach wysokiego ryzyka oraz
stosowane do usuwania zanieczyszczeń organicznych musza posiadać pełne spektrum działania (B, V, F, Tbc).
3.15. Preparaty dezynfekcyjne powinny charakteryzować się następującymi cechami:
• szerokim zakresem działania dezynfekcyjnego w niskich stężeniach i krótkim czasie eliminacji lub inaktywacji
drobnoustrojów mogących stanowić zagrożenie epidemiologiczne,
• aktywnością w obecności różnych zanieczyszczeń występujących w praktyce medycznej takich jak: tkanki,
krew, płyny ustrojowe, wydzieliny, wydaliny, pozostałości leków,
• brak szkodliwego działania w stosunku do pracowników i pacjentów,
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• powinny posiadać przyjemne cechy użytkowe – brak przykrego zapachu,
• bezpieczne dla dezynfekowanych powierzchni – nie powinny powodować matowienia, korozji, przebarwień,
pogorszenia funkcjonalności,
• brak właściwości alergogennych.
3.16. Preparaty dezynfekcyjne muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w miejscu chłodnym i
suchym, niedostępne dla osób niepowołanych, pod zamknięciem, etykieta w języku polskim.
3.17. Czas działania preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni nie może przekraczać 15 min.
3.18. Środki myjące, dezynfekcyjne i konserwujące, służące do wykonywania usługi muszą posiadać,
odpowiednio do ich rodzaju, następujące dokumenty:
- karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
- wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych / zgłoszenie do
rejestru medycznego / pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym
- atest na środki myjące i konserwujące
3.19. Wszystkie zastosowane środki i urządzenia muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., o
systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na
mocy przywołanej ustawy.
3.20. Wykonawca dostarczy nowe wycieraczki antypoślizgowe absorbujące wilgoć i średnie zabrudzenie w
ilości 6 sztuk, w tym 4 szt. o wymiarach 1m x 2,5m; 2 szt. o wymiarach 1m x 4m
3.21. Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni i przekaże listę środków, którymi będzie realizował
usługę do akceptacji przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zamawiającego.
3.22. Wykaz powierzchni i pomieszczeń objętych zamówieniem zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ
3.23. Zakres czynności wymagany przy realizacji zamówienia opisany został w załączniku nr 5 do SIWZ
3.24. Istotne do realizacji zamówienia wymagania umieszczone zostały w załączniku 1 niniejszej specyfikacji –
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
3.25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia okreslonego w
specyfikacji w zależbości od jego potrzeb.
4. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
5. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W
ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7- Wartość zamówień uzupełniających będzie stanowiła nie więcej niż 50 % wartości
zamówienia podstawowego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90910000  
Dodatkowe przedmioty 90524200  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
EZP-271-2/11/2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_regina
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-014306   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 024-038581  z dnia:  04/02/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
02/02/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5

Zamiast:

3.1. Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług sprzątania
i dezynfekcji pomieszczeń oraz
sprzątania terenów zewnętrznych
Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie, ul.
Wielicka 265, 30-663 Kraków i
pomieszczeń budynku przy ul.
Kurczaba 23, 30-868 Kraków, oraz
usuwanie odpadów komunalnych
i niebezpiecznych z oddziałów
szpitalnych i bloku operacyjnego w
dni wolne od pracy, niedziele i święta
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego
Słownika Zamówień CPV: CPV
90.91.00.00-9 usługi sprzątania,
90.52.42.00-8 usługi usuwania
odpadów szpitalnych
3.3. Kategoria usług: 14
3.4. Wymagany termin płatności
wynosi 60 dni.
3.5. Wykonawca korzysta z
dozowników na papier toaletowy,
na ręczniki papierowe, na mydło
w płynie które są własnością

Powinno być:

3.1. Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług sprzątania
i dezynfekcji pomieszczeń oraz
sprzątania terenów zewnętrznych
Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie, ul.
Wielicka 265, 30-663 Kraków i
pomieszczeń budynku przy ul.
Kurczaba 23, 30-868 Kraków, oraz
usuwanie odpadów komunalnych
i niebezpiecznych z oddziałów
szpitalnych i bloku operacyjnego w
dni wolne od pracy, niedziele i święta
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego
Słownika Zamówień CPV: CPV
90.91.00.00-9 usługi sprzątania,
90.52.42.00-8 usługi usuwania
odpadów szpitalnych
3.3. Kategoria usług: 14
3.4. Wymagany termin płatności
wynosi 60 dni.
3.5. Wykonawca korzysta z
dozowników na papier toaletowy,
na ręczniki papierowe, na mydło
w płynie które są własnością
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Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany będzie do uzupełnienia
brakujących i zniszczonych
dozowników. Wykonawca odpowiada
za utrzymanie stanu ilościowego i
funkcjonalnego dozowników środków
higieny. Po zakończeniu umowy
wymienione przez Wykonawcę
dozowniki przechodzą na własność
Zamawiającego.
3.6. Wykonawca dostarcza na swój
koszt środki czystości, środki do
dezynfekcji potrzebne do wykonania
usługi będącej przedmiotem
postępowania.
3.7. Wykonawca dostarcza na swój
koszt worki foliowe stosowane
jako wkłady do koszy na odpady
komunalne (kolor czarny) i worki
foliowe stosowane jako wkłady
na odpady komunalne zbierane
selektywnie (kolor niebieski)
oraz odpowiednie worki foliowe
jako wkłady do pojemników na
odpady medyczne w tym medyczne
niebezpieczne (kolor czerwony).
3.8. Wykonawca dostarcza na swój
koszt środki higieny takie jak: mydło
w płynie, mydło w płynie typu Farena
do gabinetów zabiegowych, papier
toaletowy, ręczniki papierowe.
3.9. Wykonawca jest zobowiązany
do dostarczenia Zamawiającemu
wewnętrznych pojemników do
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych jeżeli ich ilość
stanie się niewystarczająca dla
prawidłowego wykonywania umowy.
3.10. Wykonawca do wykonania
usługi będącej przedmiotem
postępowania zapewnia na
swój koszt niezbędny sprzęt i
urządzenia do utrzymania czystości
i dezynfekcji. Całkowity ciężar
maszyn czyszcząco (szorująco) –
zbierających o zasilaniu bateryjnym
lub akumulatorowym nie może
przekroczyć 200kg.
3.11. Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia procedur
mycia i dezynfekcji zgodnie
z zasadami wymaganymi
dla pomieszczeń wysokiego
ryzyka zakażenia w gabinetach
zabiegowych: stomatologicznym,
poradni chirurgicznej, pracowni
endoskopowej, onkologiczno-

Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany będzie do uzupełnienia
brakujących i zniszczonych
dozowników. Wykonawca odpowiada
za utrzymanie stanu ilościowego i
funkcjonalnego dozowników środków
higieny. Po zakończeniu umowy
wymienione przez Wykonawcę
dozowniki przechodzą na własność
Zamawiającego.
3.6. Wykonawca dostarcza na swój
koszt środki czystości, środki do
dezynfekcji potrzebne do wykonania
usługi będącej przedmiotem
postępowania.
3.7. Wykonawca dostarcza na swój
koszt worki foliowe stosowane
jako wkłady do koszy na odpady
komunalne (kolor czarny) i worki
foliowe stosowane jako wkłady
na odpady komunalne zbierane
selektywnie (kolor niebieski)
oraz odpowiednie worki foliowe
jako wkłady do pojemników na
odpady medyczne w tym medyczne
niebezpieczne (kolor czerwony).
3.8. Wykonawca dostarcza na swój
koszt środki higieny takie jak: mydło
w płynie, mydło w płynie typu Farena
do gabinetów zabiegowych, papier
toaletowy, ręczniki papierowe.
3.9. Wykonawca jest zobowiązany
do dostarczenia Zamawiającemu
wewnętrznych pojemników do
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych jeżeli ich ilość
stanie się niewystarczająca dla
prawidłowego wykonywania umowy.
3.10. Wykonawca do wykonania
usługi będącej przedmiotem
postępowania zapewnia na
swój koszt niezbędny sprzęt i
urządzenia do utrzymania czystości
i dezynfekcji. Całkowity ciężar
maszyn czyszcząco (szorująco) –
zbierających o zasilaniu bateryjnym
lub akumulatorowym nie może
przekroczyć 200kg.
3.11. Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia procedur
mycia i dezynfekcji zgodnie
z zasadami wymaganymi
dla pomieszczeń wysokiego
ryzyka zakażenia w gabinetach
zabiegowych: stomatologicznym,
poradni chirurgicznej, pracowni
endoskopowej, onkologiczno-
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chirurgicznej, punkcie pobierania
materiałów do badań, izbie
przyjęć, innych gabinetach jeśli
wykonywane w nich są procedury
inwazyjne i usuwania bezzwłocznego
ewentualnych zanieczyszczeń
organicznych,
3.12. Zamawiający wymaga aby
świadczona przez Wykonawcę
usługa była zgodna z systemem
zarządzania jakością ISO 9001 lub
równoważnym.
3.13. Preparaty dezynfekcyjne
przeznaczone do rutynowej
dezynfekcji powierzchni muszą
posiadać spektrum działania B, V
3.14. Preparaty dezynfekcyjne
przeznaczone do dezynfekcji w
pomieszczeniach wysokiego ryzyka
oraz stosowane do usuwania
zanieczyszczeń organicznych musza
posiadać pełne spektrum działania
(B, V, F, Tbc).
3.15. Preparaty dezynfekcyjne
powinny charakteryzować się
następującymi cechami:
• szerokim zakresem działania
dezynfekcyjnego w niskich
stężeniach i krótkim czasie eliminacji
lub inaktywacji drobnoustrojów
mogących stanowić zagrożenie
epidemiologiczne,
• aktywnością w obecności różnych
zanieczyszczeń występujących
w praktyce medycznej takich jak:
tkanki, krew, płyny ustrojowe,
wydzieliny, wydaliny, pozostałości
leków,
• brak szkodliwego działania
w stosunku do pracowników i
pacjentów,
• powinny posiadać przyjemne cechy
użytkowe – brak przykrego zapachu,
• bezpieczne dla dezynfekowanych
powierzchni – nie powinny
powodować matowienia, korozji,
przebarwień, pogorszenia
funkcjonalności,
• brak właściwości alergogennych.
3.16. Preparaty dezynfekcyjne
muszą być przechowywane w
oryginalnych opakowaniach,
w miejscu chłodnym i suchym,
niedostępne dla osób
niepowołanych, pod zamknięciem,
etykieta w języku polskim.

chirurgicznej, punkcie pobierania
materiałów do badań, izbie
przyjęć, innych gabinetach jeśli
wykonywane w nich są procedury
inwazyjne i usuwania bezzwłocznego
ewentualnych zanieczyszczeń
organicznych,
3.12. Zamawiający wymaga aby
świadczona przez Wykonawcę
usługa była zgodna z systemem
zarządzania jakością ISO 9001 lub
równoważnym.
3.13. Preparaty dezynfekcyjne
przeznaczone do rutynowej
dezynfekcji powierzchni muszą
posiadać spektrum działania B, V
3.14. Preparaty dezynfekcyjne
przeznaczone do dezynfekcji w
pomieszczeniach wysokiego ryzyka
oraz stosowane do usuwania
zanieczyszczeń organicznych musza
posiadać pełne spektrum działania
(B, V, F, Tbc).
3.15. Preparaty dezynfekcyjne
powinny charakteryzować się
następującymi cechami:
• szerokim zakresem działania
dezynfekcyjnego w niskich
stężeniach i krótkim czasie eliminacji
lub inaktywacji drobnoustrojów
mogących stanowić zagrożenie
epidemiologiczne,
• aktywnością w obecności różnych
zanieczyszczeń występujących
w praktyce medycznej takich jak:
tkanki, krew, płyny ustrojowe,
wydzieliny, wydaliny, pozostałości
leków,
• brak szkodliwego działania
w stosunku do pracowników i
pacjentów,
• powinny posiadać przyjemne cechy
użytkowe – brak przykrego zapachu,
• bezpieczne dla dezynfekowanych
powierzchni – nie powinny
powodować matowienia, korozji,
przebarwień, pogorszenia
funkcjonalności,
• brak właściwości alergogennych.
3.16. Preparaty dezynfekcyjne
muszą być przechowywane w
oryginalnych opakowaniach,
w miejscu chłodnym i suchym,
niedostępne dla osób
niepowołanych, pod zamknięciem,
etykieta w języku polskim.
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3.17. Czas działania preparatów
dezynfekcyjnych do powierzchni nie
może przekraczać 15 min.
3.18. Środki myjące, dezynfekcyjne
i konserwujące, służące do
wykonywania usługi muszą
posiadać, odpowiednio do ich
rodzaju, następujące dokumenty:
- karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej
- wpis do Rejestru Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych,
Produktów Biobójczych / zgłoszenie
do rejestru medycznego / pozwolenie
Ministra Zdrowia na obrót produktem
biobójczym
- atest na środki myjące i
konserwujące
3.19. Wszystkie zastosowane środki
i urządzenia muszą spełniać wymogi
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.,
o systemie oceny zgodności (Dz.
U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360)
oraz rozporządzeń szczegółowych
wydanych na mocy przywołanej
ustawy.
3.20. Wykonawca dostarczy
nowe wycieraczki antypoślizgowe
absorbujące wilgoć i średnie
zabrudzenie w ilości 6 sztuk, w tym 4
szt. o wymiarach 1m x 2,5m; 2 szt. o
wymiarach 1m x 4m
3.21. Przed podpisaniem umowy
Wykonawca uzgodni i przekaże listę
środków, którymi będzie realizował
usługę do akceptacji przez Zespół
Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Zamawiającego.
3.22. Wykaz powierzchni i
pomieszczeń objętych zamówieniem
zawarty został w załączniku nr 4 do
SIWZ
3.23. Zakres czynności wymagany
przy realizacji zamówienia opisany
został w załączniku nr 5 do SIWZ
3.24. Istotne do realizacji
zamówienia wymagania
umieszczone zostały w załączniku
1 niniejszej specyfikacji – ISTOTNE
POSTANOWIENIA UMOWY
3.25. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia zakresu zamówienia
okreslonego w specyfikacji w
zależbości od jego potrzeb.

3.17. Czas działania preparatów
dezynfekcyjnych do powierzchni nie
może przekraczać 15 min.
3.18. Środki myjące, dezynfekcyjne
i konserwujące, służące do
wykonywania usługi muszą
posiadać, odpowiednio do ich
rodzaju, następujące dokumenty:
- karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej
- wpis do Rejestru Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych,
Produktów Biobójczych / zgłoszenie
do rejestru medycznego / pozwolenie
Ministra Zdrowia na obrót produktem
biobójczym
- karty charakterystyki na środki
myjące i konserwujące
3.19. Wszystkie zastosowane środki
i urządzenia muszą spełniać wymogi
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.,
o systemie oceny zgodności (Dz.
U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360)
oraz rozporządzeń szczegółowych
wydanych na mocy przywołanej
ustawy.
3.20. Wykonawca dostarczy
nowe wycieraczki antypoślizgowe
absorbujące wilgoć i średnie
zabrudzenie w ilości 6 sztuk, w tym 4
szt. o wymiarach 1m x 2,5m; 2 szt. o
wymiarach 1m x 4m
3.21. Przed podpisaniem umowy
Wykonawca uzgodni i przekaże listę
środków, którymi będzie realizował
usługę do akceptacji przez Zespół
Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Zamawiającego.
3.22. Wykaz powierzchni i
pomieszczeń objętych zamówieniem
zawarty został w załączniku nr 4 do
SIWZ
3.23. Zakres czynności wymagany
przy realizacji zamówienia opisany
został w załączniku nr 5 do SIWZ
3.24. Istotne do realizacji
zamówienia wymagania
umieszczone zostały w załączniku
1 niniejszej specyfikacji – ISTOTNE
POSTANOWIENIA UMOWY
3.25. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia zakresu zamówienia
okreslonego w specyfikacji w
zależbości od jego potrzeb.
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4. ZAMAWIAJĄCY NIE
DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT
CZĘŚCIOWYCH
5. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7-
Wartość zamówień uzupełniających
będzie stanowiła nie więcej niż 50 %
wartości zamówienia podstawowego.

4. ZAMAWIAJĄCY NIE
DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT
CZĘŚCIOWYCH
5. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7-
Wartość zamówień uzupełniających
będzie stanowiła nie więcej niż 50 %
wartości zamówienia podstawowego.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1

Zamiast:

3.1. Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług sprzątania
i dezynfekcji pomieszczeń oraz
sprzątania terenów zewnętrznych
Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie, ul.
Wielicka 265, 30-663 Kraków i
pomieszczeń budynku przy ul.
Kurczaba 23, 30-868 Kraków, oraz
usuwanie odpadów komunalnych
i niebezpiecznych z oddziałów
szpitalnych i bloku operacyjnego w
dni wolne od pracy, niedziele i święta
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego
Słownika Zamówień CPV: CPV
90.91.00.00-9 usługi sprzątania,
90.52.42.00-8 usługi usuwania
odpadów szpitalnych
3.3. Kategoria usług: 14
3.4. Wymagany termin płatności
wynosi 60 dni.
3.5. Wykonawca korzysta z
dozowników na papier toaletowy,
na ręczniki papierowe, na mydło
w płynie które są własnością
Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany będzie do uzupełnienia
brakujących i zniszczonych
dozowników. Wykonawca odpowiada
za utrzymanie stanu ilościowego i
funkcjonalnego dozowników środków
higieny. Po zakończeniu umowy
wymienione przez Wykonawcę
dozowniki przechodzą na własność
Zamawiającego.
3.6. Wykonawca dostarcza na swój
koszt środki czystości, środki do
dezynfekcji potrzebne do wykonania
usługi będącej przedmiotem
postępowania.
3.7. Wykonawca dostarcza na swój
koszt worki foliowe stosowane
jako wkłady do koszy na odpady
komunalne (kolor czarny) i worki
foliowe stosowane jako wkłady

Powinno być:

3.1. Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług sprzątania
i dezynfekcji pomieszczeń oraz
sprzątania terenów zewnętrznych
Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie, ul.
Wielicka 265, 30-663 Kraków i
pomieszczeń budynku przy ul.
Kurczaba 23, 30-868 Kraków, oraz
usuwanie odpadów komunalnych
i niebezpiecznych z oddziałów
szpitalnych i bloku operacyjnego w
dni wolne od pracy, niedziele i święta
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego
Słownika Zamówień CPV: CPV
90.91.00.00-9 usługi sprzątania,
90.52.42.00-8 usługi usuwania
odpadów szpitalnych
3.3. Kategoria usług: 14
3.4. Wymagany termin płatności
wynosi 60 dni.
3.5. Wykonawca korzysta z
dozowników na papier toaletowy,
na ręczniki papierowe, na mydło
w płynie które są własnością
Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany będzie do uzupełnienia
brakujących i zniszczonych
dozowników. Wykonawca odpowiada
za utrzymanie stanu ilościowego i
funkcjonalnego dozowników środków
higieny. Po zakończeniu umowy
wymienione przez Wykonawcę
dozowniki przechodzą na własność
Zamawiającego.
3.6. Wykonawca dostarcza na swój
koszt środki czystości, środki do
dezynfekcji potrzebne do wykonania
usługi będącej przedmiotem
postępowania.
3.7. Wykonawca dostarcza na swój
koszt worki foliowe stosowane
jako wkłady do koszy na odpady
komunalne (kolor czarny) i worki
foliowe stosowane jako wkłady
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na odpady komunalne zbierane
selektywnie (kolor niebieski)
oraz odpowiednie worki foliowe
jako wkłady do pojemników na
odpady medyczne w tym medyczne
niebezpieczne (kolor czerwony).
3.8. Wykonawca dostarcza na swój
koszt środki higieny takie jak: mydło
w płynie, mydło w płynie typu Farena
do gabinetów zabiegowych, papier
toaletowy, ręczniki papierowe.
3.9. Wykonawca jest zobowiązany
do dostarczenia Zamawiającemu
wewnętrznych pojemników do
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych jeżeli ich ilość
stanie się niewystarczająca dla
prawidłowego wykonywania umowy.
3.10. Wykonawca do wykonania
usługi będącej przedmiotem
postępowania zapewnia na
swój koszt niezbędny sprzęt i
urządzenia do utrzymania czystości
i dezynfekcji. Całkowity ciężar
maszyn czyszcząco (szorująco) –
zbierających o zasilaniu bateryjnym
lub akumulatorowym nie może
przekroczyć 200kg.
3.11. Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia procedur
mycia i dezynfekcji zgodnie
z zasadami wymaganymi
dla pomieszczeń wysokiego
ryzyka zakażenia w gabinetach
zabiegowych: stomatologicznym,
poradni chirurgicznej, pracowni
endoskopowej, onkologiczno-
chirurgicznej, punkcie pobierania
materiałów do badań, izbie
przyjęć, innych gabinetach jeśli
wykonywane w nich są procedury
inwazyjne i usuwania bezzwłocznego
ewentualnych zanieczyszczeń
organicznych,
3.12. Zamawiający wymaga aby
świadczona przez Wykonawcę
usługa była zgodna z systemem
zarządzania jakością ISO 9001 lub
równoważnym.
3.13. Preparaty dezynfekcyjne
przeznaczone do rutynowej
dezynfekcji powierzchni muszą
posiadać spektrum działania B, V
3.14. Preparaty dezynfekcyjne
przeznaczone do dezynfekcji w
pomieszczeniach wysokiego ryzyka
oraz stosowane do usuwania

na odpady komunalne zbierane
selektywnie (kolor niebieski)
oraz odpowiednie worki foliowe
jako wkłady do pojemników na
odpady medyczne w tym medyczne
niebezpieczne (kolor czerwony).
3.8. Wykonawca dostarcza na swój
koszt środki higieny takie jak: mydło
w płynie, mydło w płynie typu Farena
do gabinetów zabiegowych, papier
toaletowy, ręczniki papierowe.
3.9. Wykonawca jest zobowiązany
do dostarczenia Zamawiającemu
wewnętrznych pojemników do
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych jeżeli ich ilość
stanie się niewystarczająca dla
prawidłowego wykonywania umowy.
3.10. Wykonawca do wykonania
usługi będącej przedmiotem
postępowania zapewnia na
swój koszt niezbędny sprzęt i
urządzenia do utrzymania czystości
i dezynfekcji. Całkowity ciężar
maszyn czyszcząco (szorująco) –
zbierających o zasilaniu bateryjnym
lub akumulatorowym nie może
przekroczyć 200kg.
3.11. Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia procedur
mycia i dezynfekcji zgodnie
z zasadami wymaganymi
dla pomieszczeń wysokiego
ryzyka zakażenia w gabinetach
zabiegowych: stomatologicznym,
poradni chirurgicznej, pracowni
endoskopowej, onkologiczno-
chirurgicznej, punkcie pobierania
materiałów do badań, izbie
przyjęć, innych gabinetach jeśli
wykonywane w nich są procedury
inwazyjne i usuwania bezzwłocznego
ewentualnych zanieczyszczeń
organicznych,
3.12. Zamawiający wymaga aby
świadczona przez Wykonawcę
usługa była zgodna z systemem
zarządzania jakością ISO 9001 lub
równoważnym.
3.13. Preparaty dezynfekcyjne
przeznaczone do rutynowej
dezynfekcji powierzchni muszą
posiadać spektrum działania B, V
3.14. Preparaty dezynfekcyjne
przeznaczone do dezynfekcji w
pomieszczeniach wysokiego ryzyka
oraz stosowane do usuwania
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zanieczyszczeń organicznych musza
posiadać pełne spektrum działania
(B, V, F, Tbc).
3.15. Preparaty dezynfekcyjne
powinny charakteryzować się
następującymi cechami:
• szerokim zakresem działania
dezynfekcyjnego w niskich
stężeniach i krótkim czasie eliminacji
lub inaktywacji drobnoustrojów
mogących stanowić zagrożenie
epidemiologiczne,
• aktywnością w obecności różnych
zanieczyszczeń występujących
w praktyce medycznej takich jak:
tkanki, krew, płyny ustrojowe,
wydzieliny, wydaliny, pozostałości
leków,
• brak szkodliwego działania
w stosunku do pracowników i
pacjentów,
• powinny posiadać przyjemne cechy
użytkowe – brak przykrego zapachu,
• bezpieczne dla dezynfekowanych
powierzchni – nie powinny
powodować matowienia, korozji,
przebarwień, pogorszenia
funkcjonalności,
• brak właściwości alergogennych.
3.16. Preparaty dezynfekcyjne
muszą być przechowywane w
oryginalnych opakowaniach,
w miejscu chłodnym i suchym,
niedostępne dla osób
niepowołanych, pod zamknięciem,
etykieta w języku polskim.
3.17. Czas działania preparatów
dezynfekcyjnych do powierzchni nie
może przekraczać 15 min.
3.18. Środki myjące, dezynfekcyjne
i konserwujące, służące do
wykonywania usługi muszą
posiadać, odpowiednio do ich
rodzaju, następujące dokumenty:
- karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej
- wpis do Rejestru Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych,
Produktów Biobójczych / zgłoszenie
do rejestru medycznego / pozwolenie
Ministra Zdrowia na obrót produktem
biobójczym
- atest na środki myjące i
konserwujące

zanieczyszczeń organicznych musza
posiadać pełne spektrum działania
(B, V, F, Tbc).
3.15. Preparaty dezynfekcyjne
powinny charakteryzować się
następującymi cechami:
• szerokim zakresem działania
dezynfekcyjnego w niskich
stężeniach i krótkim czasie eliminacji
lub inaktywacji drobnoustrojów
mogących stanowić zagrożenie
epidemiologiczne,
• aktywnością w obecności różnych
zanieczyszczeń występujących
w praktyce medycznej takich jak:
tkanki, krew, płyny ustrojowe,
wydzieliny, wydaliny, pozostałości
leków,
• brak szkodliwego działania
w stosunku do pracowników i
pacjentów,
• powinny posiadać przyjemne cechy
użytkowe – brak przykrego zapachu,
• bezpieczne dla dezynfekowanych
powierzchni – nie powinny
powodować matowienia, korozji,
przebarwień, pogorszenia
funkcjonalności,
• brak właściwości alergogennych.
3.16. Preparaty dezynfekcyjne
muszą być przechowywane w
oryginalnych opakowaniach,
w miejscu chłodnym i suchym,
niedostępne dla osób
niepowołanych, pod zamknięciem,
etykieta w języku polskim.
3.17. Czas działania preparatów
dezynfekcyjnych do powierzchni nie
może przekraczać 15 min.
3.18. Środki myjące, dezynfekcyjne
i konserwujące, służące do
wykonywania usługi muszą
posiadać, odpowiednio do ich
rodzaju, następujące dokumenty:
- karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej
- wpis do Rejestru Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych,
Produktów Biobójczych / zgłoszenie
do rejestru medycznego / pozwolenie
Ministra Zdrowia na obrót produktem
biobójczym
- karty charakterystyki na środki
myjące i konserwujące
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3.19. Wszystkie zastosowane środki
i urządzenia muszą spełniać wymogi
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.,
o systemie oceny zgodności (Dz.
U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360)
oraz rozporządzeń szczegółowych
wydanych na mocy przywołanej
ustawy.
3.20. Wykonawca dostarczy
nowe wycieraczki antypoślizgowe
absorbujące wilgoć i średnie
zabrudzenie w ilości 6 sztuk, w tym 4
szt. o wymiarach 1m x 2,5m; 2 szt. o
wymiarach 1m x 4m
3.21. Przed podpisaniem umowy
Wykonawca uzgodni i przekaże listę
środków, którymi będzie realizował
usługę do akceptacji przez Zespół
Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Zamawiającego.
3.22. Wykaz powierzchni i
pomieszczeń objętych zamówieniem
zawarty został w załączniku nr 4 do
SIWZ
3.23. Zakres czynności wymagany
przy realizacji zamówienia opisany
został w załączniku nr 5 do SIWZ
3.24. Istotne do realizacji
zamówienia wymagania
umieszczone zostały w załączniku
1 niniejszej specyfikacji – ISTOTNE
POSTANOWIENIA UMOWY
3.25. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia zakresu zamówienia
okreslonego w specyfikacji w
zależbości od jego potrzeb.
4. ZAMAWIAJĄCY NIE
DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT
CZĘŚCIOWYCH
5. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7-
Wartość zamówień uzupełniających
będzie stanowiła nie więcej niż 50 %
wartości zamówienia podstawowego.

3.19. Wszystkie zastosowane środki
i urządzenia muszą spełniać wymogi
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.,
o systemie oceny zgodności (Dz.
U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360)
oraz rozporządzeń szczegółowych
wydanych na mocy przywołanej
ustawy.
3.20. Wykonawca dostarczy
nowe wycieraczki antypoślizgowe
absorbujące wilgoć i średnie
zabrudzenie w ilości 6 sztuk, w tym 4
szt. o wymiarach 1m x 2,5m; 2 szt. o
wymiarach 1m x 4m
3.21. Przed podpisaniem umowy
Wykonawca uzgodni i przekaże listę
środków, którymi będzie realizował
usługę do akceptacji przez Zespół
Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Zamawiającego.
3.22. Wykaz powierzchni i
pomieszczeń objętych zamówieniem
zawarty został w załączniku nr 4 do
SIWZ
3.23. Zakres czynności wymagany
przy realizacji zamówienia opisany
został w załączniku nr 5 do SIWZ
3.24. Istotne do realizacji
zamówienia wymagania
umieszczone zostały w załączniku
1 niniejszej specyfikacji – ISTOTNE
POSTANOWIENIA UMOWY
3.25. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia zakresu zamówienia
okreslonego w specyfikacji w
zależbości od jego potrzeb.
4. ZAMAWIAJĄCY NIE
DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT
CZĘŚCIOWYCH
5. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7-
Wartość zamówień uzupełniających
będzie stanowiła nie więcej niż 50 %
wartości zamówienia podstawowego.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4

Zamiast:
15/03/2016   Godzina: 10:45
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/03/2016   Godzina: 10:45
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
15/03/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/03/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.8

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-022916
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