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Łódź, dnia 19.03.2019r. 

Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi 

Dotyczy postępowania nr referencyjny:  

 ZP/ 2 /2019r. 

Świadczenie usług porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych 
 i terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi 

 
  

1. Zamawiający w zał. 2a w pkt II Proces sprzątania zawarł zapis w pkt 6 iż do mycia 

powinno stosować się preparaty myjąco-dezynfekujące. Czy poprzez ten zapis 

Wykonawca ma nie oferować żadnych środków myjących, tylko wszystkie czynności 

mycia wykonywać preparatami o właściwościach myjąco-dezynfekujących? 

  Odpowiedź:    
W  zał. 2a w  pkt. PROCES SPRZĄTANIA  pod tytułem hasło SPRZĄTANIE -  
Zamawiający wskazał, iż w miejscach gdzie jest małe ryzyko zakażenia, powierzchnie 
winny być czyszczone ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Wykonawca powinien więc 
zaoferować zarówno środki myjące,   jak i dezynfekująco-myjące. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści również inne, dodatkowe środki dezynfekcyjne niż wymienione 

w tabelce „Minimalne kryteria dla środków dezynfekcyjnych stosowanych i zalecanych w 

MCM Polesie” z załącznika nr 2a? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści jedynie preparaty, które spełniają kryteria określone w tabelce 
"Minimalne kryteria dla środków dezynfekcyjnych stosowanych i zalecanych w MCM 
„Polesie" w Łodzi”.  
 

3. W załączniku nr 2 na str. 19 Zamawiający zawarł zapis iż preparaty do higienicznego                       

i chirurgicznego odkażania rąk zapewni we własnym zakresie, natomiast w załączniku nr 

2a na str. 22  „Minimalne kryteria dla środków dezynfekcyjnych stosowanych i zalecanych 

w MCM Polesie” zostały opisane dwa preparaty do dezynfekcji rąk, skóry i błony 

śluzowej. W związku z powyższym prosimy o informację czy do obowiązku Wykonawcy 

należy zapewnienie m.in. tych dwóch preparatów do higienicznego i chirurgicznego 

odkażania rąk ? 

Odpowiedź:  
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie preparatu do mycia rąk. Preparaty  
do dezynfekcji rąk i skóry Zamawiający zapewnia we własnym zakresie. 
 

4. W instrukcji mycia rąk Zamawiający podał nazwę preparatu do dezynfekcji Septoderm 

Żel. Czy Wykonawca oprócz preparatów wymienionych w tabelce „Minimalne kryteria 

dla środków dezynfekcyjnych stosowanych i zalecanych w MCM Polesie” ma zapewnić 

także preparat Septoderm Żel? 

Odpowiedź:   
Nie. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie preparatu do mycia rąk. Preparaty  
do dezynfekcji rąk i skóry Zamawiający zapewnia we własnym zakresie. 
 


