
Ośrodek Leczenia Odwykowego 

w Woskowicach Małych 

ul. Pałacowa 15 

Woskowice Małe 

46-100 Namysłów 

 

3/ZP/2019                                                                                  Woskowice Małe, 05.09.2019 r.  

 

 

 

 

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 

Zamawiający w pkt 8 na stronie 8 siwz wymaga: Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na 

piśmie planowane do stosowania procedury, instrukcje i plany higieny Ośrodka. Prosimy o 

informację na jakim etapie trzeba przedstawić te dokumenty- do umowy, czy do oferty? 

 

Pytanie 2 

Prosimy o informację na jakim etapie trzeba przedstawić wykaz środków - do umowy, czy do 

oferty? 

 

Pytanie 3 

Zamawiający na stronie 6 siwz podał: „ponadto zaleca się by nie miały w swoim składzie 

alkoholu”. Pragniemy zauważyć, iż zdecydowana większość wysokiej jakości preparatów do 

mycia powierzchni podłogowych i nadpodłogowych posiada w składzie alkohole. Dlatego 

prosimy o dopuszczenie środków do mycia posiadających w składzie alkohol? 

 

Pytanie 4 

Zamawiający w paragrafie 2 umowy wymaga, aby wszystkie preparaty dezynfekcyjne, które 

będzie stosował Wykonawca posiadały szerokie spektrum działania (B, V, F, Tbc). Prosimy o 

potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza środki o szerokim spektrum działania B, F, V 

(HIV, HBV, HCV), Tbc? 

 

 



Odpowiedzi: 

 

Ad. 1 

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. 

 

Ad. 2 

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. 

 

Ad. 3 

Zamawiający ze względu na charakter swojej działalności – Ośrodek Leczenia Odwykowego, 

nie dopuszcza środków do mycia posiadających w składzie alkohol. 

 

Ad. 4 

Zamawiający dopuszcza preparaty bez działania na prątku gruźlicy (Tbc), natomiast wymaga, 

aby Wykonawca miał dostępne na obiekcie preparaty B, F, V - minimum HIV, HCV, HBV, 

Adeno, Rota i Noro. 

W związku z powyższym w projektach umów dla zad. 1 i dla zad. 2 zmienia się treść § 2 ust. 

3 pkt 2 na treść: 

Zamawiający dopuszcza preparaty bez działania na prątku gruźlicy (Tbc), natomiast wymaga, 

aby Wykonawca miał dostępne na obiekcie preparaty B, F, V - minimum HIV, HCV, HBV, 

Adeno, Rota i Noro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. adresat 

2. a/a 


