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ZP/11-2/2020

Warszawa, dnia 25.02.2020 r.

Do
Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2019 r.
poz. 1843) na: „Usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w ZOL przy ul.
Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp.
z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019,
poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść pytań otrzymanych po terminie (tj.
25.02.2020r.) i udziela niezwłocznie wyjaśnień jak poniżej:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
1.

Czy w ramach kompleksowej pomocy gospodarczo- kuchennej Wykonawca będzie zobowiązany
do pomocy przy karmieniu i dopajaniu pacjentów?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie w szczególnych przypadkach
również wykonywał prace wymienione powyżej.

2.

Prosimy o potwierdzenie, że poniżej wskazane czynności wchodzą w zakres zadań wykonawcy:
- pomoc przy podtrzymaniu pacjenta,
- pomoc w ubieraniu pacjenta,
- pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu różnego rodzaju prostych czynność,.
- pomoc przy transporcie pacjenta.
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Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:
- pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta- Zamawiający potwierdza,
- pomoc w ubieraniu pacjenta- Zamawiający oczekuje pomocy przy nakładaniu ubrań typu
odzież wierzchnia bądź obuwie,
- pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu różnego rodzaju prostych czynności- Zamawiający
potwierdza,
- pomoc przy transporcie pacjenta- Zamawiający oczekuje pomocy przy przewiezieniu
pacjenta korytarzem bądź windą na rehabilitację, prace terapeutyczne, imprezy typu ognisko,
występy teatralne itp.

ZATWIERDZIŁ:
Zarząd Spółki
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