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I. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

dotyczy: Przetargu nieograniczonego – „Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki schodowej 

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu” 

 

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe 

pytania zadane przez Wykonawcę.  

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

Treść pytań:  

Pytanie 1 

W wyjaśnieniach nr 2 z 05-09-2019 podali Państwo: 

Planowane do stosowania procedury, instrukcje i plany higieny Ośrodka nie są wymagane na 

etapie składania ofert. Dokumenty te musi przedłożyć Zamawiającemu tylko Wykonawca, 

którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Dokumenty te muszą dotrzeć do 

Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

oraz 

Wykaz środków nie jest wymagany na etapie składania ofert. Dokument ten musi przedłożyć 

Zamawiającemu tylko Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 

Dokument ten musi dotrzeć do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

Natomiast we wzorach umowy napisane jest w §2: 

4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić listę środków stosowanych do dezynfekcji, 

dezynsekcji do uprzedniego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. Przedstawienie ma nastąpić przed pierwszym przystąpieniem do 

wykonywania usługi oraz niezwłocznie po zmianie stosowanych środków. 

Wnioskujemy o ustalenie wiążących zapisów, że ww. procedury, instrukcje, plan higieny oraz 

wykaz środków dostarczany będzie po podpisaniu umowy a przed przystąpieniem do 

wykonania usługi. 

Data podpisania umowy jest zazwyczaj wcześniejsza niż data rozpoczęcia usługi i następuje 

często zaraz po 5-dniowym (w przypadku postępowania 3/ZP/2019) terminie, w którym 

przysługuje wniesienie odwołania mogącego mieć wpływ na podpisanie umowy z 

wyłonionym po otwarciu ofert wykonawcą. 

Odpowiedź: 

W związku z zapisami, które występują w projektach umów, iż Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić listę środków stosowanych do dezynfekcji, dezynsekcji do uprzedniego 

zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawienie ma 



nastąpić przed pierwszym przystąpieniem do wykonywania usługi oraz niezwłocznie po 

zmianie stosowanych środków. 

W postępowaniu nr  3/ZP/2019 termin podpisania umowy oraz termin przed pierwszym 

przystąpieniem do wykonywania usługi, będą terminami, które od siebie będzie różniło tylko 

kilka dni. Jednakże jako wiążący termin Zamawiający uznaje termin zawarty w projekcie 

umowy i zmienia udzieloną odpowiedź na następującą: 

Planowane do stosowania procedury, instrukcje i plany higieny Ośrodka oraz wykaz 

środków Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przed pierwszym przystąpieniem do 

wykonywania usługi oraz niezwłocznie po zmianie stosowanych środków. 

 

Pytanie 2 

Czy środki do odkażania rąk (zad. 1 - § 4 ust. 4 umowy i zad. 2 - § 4 ust. 3  umowy) 

wykonawca zapewnia tylko dla swoich pracowników czy także dla personelu placówek  i 

ewent. pacjentów? 

Odpowiedź: 

Środki do odkażania rąk Wykonawca zapewnia zarówno dla swoich pracowników, jak i dla 

personelu placówek i pacjentów. Do zadań Wykonawcy należy uzupełnianie wszystkich 

pojemników, które są na stanie Zamawiającego. 

 

Pytanie 3 

W obu umowach w §2 jest mowa o środkach do DEZYNSEKCJI – jest to unieszkodliwianie 

owadów .  czy to nie jest omyłka pisarska ? 

Odpowiedź: 

Jest to omyłka pisarska i zapis dot. środków do dezynsekcji zostaje wykreślony z projektów 

obu umów. 

 

 

 

/-/  Joanna Niedźwiedź 

Dyrektor 

Ośrodka Leczenia Odwykowego 

w Woskowicach Małych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymuje: 
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