Kraków, 05.07.2019r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-22/19
Przetarg nieograniczony pn. " Usługi kompleksowego utrzymania czystości”
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986
t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
I.
PYTANIA cz. 1
1. Czy Zamawiający dysponuje szafkami ubraniowymi dla pracowników wykonawcy? Jeżeli tak –
iloma oraz czy są one jedno- czy dwudzielne ?
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje szafkami. Ilość szafek dostosowana jest pod ilość
pracowników. Każdy pracownik posiada swoją szafkę.
2. Czy Zamawiający potwierdza, że w niniejszym postępowaniu należy przyjąć przy obliczeniu ceny
wyłącznie stawki podatku VAT 23% oraz 8% (dot. terenu zewnętrznego) i tylko takie zastosować
w Formularzu Oferty? Tym samym wnosimy, aby w Załącznik nr 1A do SIWZ Formularz Oferty
umieścić poza kwotami brutto także kwoty netto i / lub wartość czy stawkę podatku VAT. Tylko
wówczas Zamawiający spełni zasady narzucone mu przez ustawę Pzp o równym traktowaniu
wykonawców, transparentności złożonych oferty oraz ich porównywalności.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w niniejszym postępowaniu należy przyjąć przy obliczaniu
ceny brutto stawki podatku VAT 23% i 8% (która dotyczy terenów zewnętrznych).
3. W nawiązaniu do stanowiska wydanego przez Ministerstwo Finansów INTERPRETACJA OGÓLNA
RP z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i
usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), tj. zwolnienia od podatku usług w zakresie opieki medycznej,
służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawy
towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, świadczonych na rzecz podmiotów
leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza
prosimy o odpowiedź prosimy o JASNĄ i KONKRETNĄ odpowiedź, że w przedmiotowym
postępowaniu NIE występują czynności będące w ścisłym związku z usługami z usługami
medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
podlegające zwolnieniu z podatku VAT ?
Jeżeli jednak – w opinii Zamawiającego – występują, prosimy jasno i rzetelnie określić, jaki stanowią
procent całości wynagrodzenia za przedmiotowe zamówienie.
Zaznaczyć należy także, że w dniu 20.10.2011 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP
52/11 dotyczącą stawki podatku VAT. Z uzasadnianie tej uchwały wynika, że nie jest obojętne jaką
stawkę podatku VAT przyjął w swej ofercie wykonawca. W ocenie Sądu Najwyższego zamawiający ma
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obowiązek badać poprawność złożonych ofert także pod kątem wysokości stawki podatku VAT. Ze
względu na zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji oferty
złożone w postępowaniu muszą być porównywalne, a więc obliczone z zastosowaniem tych samych
reguł. Stawka podatku VAT jest zaś istotnym elementem kalkulacji ceny oferty, dlatego też musi
znaleźć się w formularzach cenowych czy ofertowych. Cena zaś zajmuje jedno z kryteriów oceny
ofert w niniejszym postępowaniu o wadze 60%.
Żaden z w wykonawców – z uwagi na to, że to Zamawiający jest gospodarzem postępowania, który
najlepiej potrafi zdefiniować i ocenić własne potrzeby w zakresie ilościowym i jakościowym – nie
potrafi samodzielnie w sposób niebudzący wątpliwości określić zakresu procentowego usług, co do
których zastosowanie ma stawka VAT „zwolniona”. Dla oceny tego rzeczywistego stanu rzecz
niezbędna jest zatem aktywna współpraca Zamawiającego polegająca na wskazaniu wykonawcom
tejże informacji.
Opisanie w formularzach cen netto i brutto, stawki podatku VAT ale także określenie przez
Zamawiającego zakresu procentowego usług objętych zwolnioną stawką podatku od towarów i usług
(jeżeli występują) jest także w interesie samego Zamawiającego. W przypadku pozostawienia
dowolności w tym zakresie wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego lub
poprzez usunięcie pozycji z cenami netto i stawką podatku VAT z formularza ofertowego - w
przypadku dokonania przez wykonawcą błędnej samodzielnej oceny w zakresie zakresu usług
objętych przedmiotem zamówienia korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług,
reperkusje prawnopodatkowe i karne mogą dotknąć także samego zamawiającego. Wystawioną
bowiem przez wykonawcę fakturę VAT, z błędnie ustalonym przez wykonawcę samodzielnie
zakresem opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług, przyjmuje Zamawiający, który
następnie dokonuje jej zaksięgowania i realizacji. Powyższa hipotetyczna sytuacja może zaś
wyczerpywać znamiona przestępstwa skarbowego określonego w art. 62 kodeksu karnego
skarbowego, który stanowi, że:
„§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy
albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
§ 2. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy
od roku, albo obu tym karom łącznie.
§ 2a. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się
posługuje, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest
małej wartości,podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności,
albo obu tym karom łącznie”.
Dokumentem nierzetelnym w rozumieniu kodeksu karnego skarbowego jest zaś dokument
prowadzony niezgodnie ze stanem rzeczywistym (art. 52 § 2 k.k.s.).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie występują czynności będące w ścisłym związku z
usługami z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i
poprawie zdrowia podlegające zwolnieniu z podatku VAT.
4. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników wykonujących czynności wchodzące
w przedmiot niniejszego postępowania na umowę zlecenie w przypadku nagłych i niespodziewanych
nieobecności pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych m.in.
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zwolnienia lekarskie, urlop na żądanie – czyli na zastępstwa chorobowe czy urlopowe za
pracowników etatowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. Art. 29 ust. 3a Pzp mówi
jednoznacznie:
„Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia na
umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez zmawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – kodeks pracy”.
5. Z uwagi na obserwowaną na rynku sprzeczną z ustawą PZP nieuczciwą praktykę jednego
z wykonawców (polegającą na powoływaniu po podpisaniu umowy z zamawiającym kilku lub
kilkunastu spółek cywilnych, nie wchodzących w skład konsorcjum składającego OFERTĘ
korzystających przy wystawianiu faktur szpitalowi ze stawki podatkowej „NP”) oraz mając na uwadze
treść postanowień SIWZ nt. wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie, prosimy o
potwierdzenie, że przy realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie zamawiający NIE będzie dopuszczał i akceptował skutków wynikających z zawarcia przez
tych wykonawców (tylko pomiędzy nimi lub z udziałem jeszcze innych osób) umowy spółki cywilnej?
W ocenie wykonawcy Zamawiający mając na względzie np. wyrok KIO z dnia 09.03.2017 r. sygn. KIO
333/17, nie powinien dopuszczać i akceptować takich sytuacji, w których wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia zawieraliby pomiędzy sobą (a tym bardziej z udziałem osób)
trzecich umowy spółek cywilnych, a w konsekwencji by to tak powstające spółki cywilne stawały się
wykonawcą usług objętych postępowaniem i podatnikiem wystawiającym faktury VAT. Takie
działanie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie stanowić będzie bowiem czyn
nieuczciwej konkurencji.
W cytowanym wyżej wyroki z dnia 09.03.2017 r. KIO wyjaśniła, że:
"Idea ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez kilku wykonawców tworzących
konsorcjum nie może wypaczać celu, w jakim to konsorcjum zostało powołane, a celem tym jest
uzyskanie danego zamówienia publicznego. Konsorcjum tworzone zazwyczaj jest w celu połączenia
potencjału podmiotów wchodzących w jego skład w taki sposób, aby sprostać wymaganiom i
warunkom postawionym przez zamawiającego. Ideą ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
kilka podmiotów łącznie nie może być ominięcie przepisów podatkowych.
[Odwołujący ](…) poprzez sztuczne i nieuzasadnione zawiązanie "konsorcjum" oraz celowe i
zamierzone wskazanie rozliczenia uczestników konsorcjum, w taki sposób, który miałby na celu
ominięcie przepisów podatkowych, związanych z naliczaniem VAT, doprowadził do sytuacji, w której
zostały zachwiane podstawowe zasady uczciwej konkurencji, uczciwości kupieckiej oraz dobrych
obyczajów.
(…)
"Konsorcjum" tworzone zazwyczaj jest w celu połączenia potencjału podmiotów, wchodzących w jego
skład, w taki sposób, aby sprostać wymaganiom i warunkom postawionym przez zamawiającego.
Ideą ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilka podmiotów łącznie nie może być ominięcie
przepisów podatkowych, a taki cel zdaje się odwołujący założył. Wykorzystanie takiego układu
podmiotowego, narusza strukturę rynku małych przedsiębiorstw, dla których przepis art. 113 ust. 1
ustawy o podatku od towaru i usług ("ustawa o VAT") został stworzony".
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Nadto zważyć trzeba, że zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt. "Możliwość zawarcia
umowy spółki cywilnej przez członków konsorcjum po zawarciu umowy o zamówienie publiczne"
(Informator UZP sierpień 2010 r.) spółka cywilna nie może być stroną umowy o udzielenie
zamówienia publicznego. Podsumowując:
a) wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający po udzieleniu zamówienia nie dopuszcza
możliwości wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT) niż
ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum?
b) wnioskujemy o potwierdzenie, że z tytułu realizacji usługi Wykonawca nie będzie mógł wystawić
większej ilości faktur niż liczba podmiotów w Konsorcjum. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że
zmiana organizacji sposobu realizacji usługi poprzez np. spółki cywilne zwolnione z podatku VAT nie
może powodować wzrostu kwoty netto należności. Jeżeli zatem na skutek zmienionej formy realizacji
usługi Wykonawca będzie zwolniony z VAT, to Zamawiający winien żądać, aby jego miesięczne
wynagrodzenie netto nie zmieniło się, a brutto było o VAT niższe.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na ppkt:
a) nie dopuszcza takiej możliwości;
b) Wykonawca nie będzie mógł wystawiać większej ilości faktur.
6. Zamawiający w zał. nr 2 do SIWZ w rozdz. III nakreślił bardzo konkretne minimum wyposażenia
sprzętowego Wykonawcy. Tak dokładne opisy wskazują na konkretnego dostawcę na rynku
(prawdopodobnie firma WTEROK), co jest poniekąd sporym ograniczeniem w doborze maszyn i
urządzeń oraz istotnym ograniczeniem konkurencji. Wnosimy zatem o dopuszczenie urządzeń o
podobnych parametrach i funkcjach przykładowych dostawców jak Hako, Diversay, Kercher, Comac,
Nilfisk, Numatic, Stiga, McCulloch, HandySweep czy inni, które również technologicznie doskonale
sprawdzają się w utrzymaniu czystości powierzchni w szpitalu jak i na terenie zewnętrznym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. Ponadto w opisie urządzeń występuje błąd – w wierszu 8 - żadna firma nie ma urządzenia
bakteryjnego o mocy 387W, jest to moc turbiny ssacej w jednej z maszyn Wetrok. Prosimy
skorygować.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający koryguje w
załączniku nr 2 do SIWZ wiersz 8 w tabeli, który otrzymuje brzmienie: „automat czyszcząco –
zbierający do mycia podłóg na oddziałach (wiel. Pow.:
od 100 do 3000 m2, zasilanie bateryjne,
moc SSĄCA: 387 W, poz. hałasu: 61dB, nacisk szczotki:31/25 g/cm2.”
8. Zamawiający w ww. rozdziel podaje odgarniacze i szufle do śniegu? Co ma na myśli Zamawiający
pisząc odgarniacze – jako różny sprzęt od szufli?
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż jest to ten sam sprzęt, ale z uwagi na różne nazewnictwo
wpisał szufle do śniegu oraz odgarniacze do śniegu. Ponadto Zamawiający informuje, iż koryguje w
załączniku nr 2 do SIWZ w tabeli poz. 16 oraz 17. Załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w
załączniku do niniejszego pisma.
9. Zamawiający w treści dot. terenu zewnętrznego pisze o odśnieżeniu i uszorstkowieniu – co
Zamawiający ma na myśli pisząc „uszorstkowienie” ?
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli iż odśnieżenie to odgarnięcie śniegu do czystej powierzchni
a uszorstkowienie w przypadku braku możliwości co do odgarnięcia śniegu do czystej powierzchni
wykonawca zobowiązany jest posypać piaskiem żwirkiem itp. powierzchnię.
10. Czy Zamawiający dopuści pranie ścierek i mopów w prali zewnętrznej, z którą to wykonawca
wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu podpisze umowę? Jest to rozwiązanie równoważne pod
kątem sanitarno-epidemiologicznym (o ile nie lepsze i bardziej profesjonalne) niż posiadanie pralnicy
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i suszarki na szpitalu. Jeżeli Zamawiający dopuści wnosimy wówczas o wykreślenie z minimum dot.
wyposażenia poniższych 2 pozycji:
- Profesjonalna pralnica wolnostojąca – wysokoobrotowa, ładowność: 8,1 kg, obroty wirowania ~
1000 obr/min, szer./głęb./wys.: 683/711/1054 mm , ciężar: 109 kg
- Suszarka wolno stojąca ładowana od frontu, ładowność: 8 kg, poziom hałasu: 64dB,
szer./głęb./wys.: 59,5/59,6/85 cm,
Odpowiedź: TAK, DOPUSZCZAMY.
II.
1. W zał. 1A do SIWZ jest mowa o 24-mies. wykonania usługi, zaś w SIWZ o 12 mies. Jaki termin jest
wiążący?
Odpowiedź: 12 miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 1A do
SIWZ w pkt 1 wyrażenie z „24-miesięcy” na „12-miesięcy”
2. Czy jakąkolwiek ilość m3 śniegu można pryzmować na terenie zamawiającego czy też należy
wszystko wywozić poza teren Zamawiającego ?
Odpowiedź: Z uwagi na remont brak jest miejsca na terenie Szpitala.
3. Czy Zamawiający planuje rozpoczęcie przedmiotowego zamówienia 17 sierpnia 2019 r.?
Odpowiedź: TAK
4. Czy Zamawiający posiada podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne lub rozpraszające
ładunki elektryczne?
- Czy wykonawca ma je polimeryzować / akrylować ? Jeżeli tak - prosimy podać ich metraż oraz
ewent. wymagania, czy na ich powierzchni producent zezwolił kłaść powłoki polimerowe / akrylowe
służące konserwacji oraz czy wskazał rekomendowany środek do takiej konserwacji oraz do
codziennego utrzymania czystości tego typu podłóg.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada ww podłogi. Podłogi powinny być konserwowane
zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Czy w przedmiotowym postepowaniu występują okna , co do których wymagane jest mycie
alpinistyczne i/lub z wysięgnika ? jeżeli tak jaki jest ich metraż jednostronny ?
Odpowiedź: TAK. Z uwagi na toczący się remont na terenie Szpitala nie jesteśmy precyzyjnie w
stanie podać metrażu okien.
6. Czy sprzątanie poremontowe będzie należało do zadań wykonawcy ?
Odpowiedź: Sprzątanie poremontowe nie należy do wykonawcy.
7. Kto zdejmuje lampy sufitowe, oświetleniowe do mycia i zakłada je z powrotem? Pracownik
wykonawcy czy Zamawiającego np. elektryk szpitalny?
Odpowiedź: Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga mycia okien. Prosimy podać jedno- lub dwustronny metraż okien do
jednorazowego umycia
Odpowiedź: Z uwagi na toczący się remont na terenie Szpitala nie jesteśmy precyzyjnie w stanie
podać metrażu okien.
9. Czy osoba wskazana w rozdz. IV. MINIMALNA LICZBA PRACOWNIKÓW NIEZBĘDNYCH DO
WYKONANIA ZAMÓWIENIA – wiersz ostatni wykonuje tylko transport badań czy także inne czynności
?
Odpowiedź: Tylko transport badań.
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10. Zamawiający w ww. rozdz. IV wskazał transport badań i odpadów. Czy zatem do transportu
bielizny (czystej , brudnej) oraz posiłków wymaga osobnej brygady transportowej czy mogą to
wykonywać osoby sprzątające poszczególne oddziały i jednostki organizacyjne ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga oddzielnej ekipy transportowej.
11. Czy przedmiotowe postępowanie zawiera ZNAMIONA przejęcia pracowników w trybie art. 23 1
Kodeksu Pracy w będących kiedyś pracownikami szpitala, a obecnie świadczących pracę dla
aktualnego wykonawcy usługi utrzymania czystości firmy ASPEN? Jeżeli tak – jaka jest liczba tych
pracowników + prosimy podać wszelkie zanonimizowane dane kadrowo-płacowe tychże osób, aby
wykonawcy mogli rzetelnie skalkulować oferty.
Odpowiedź: Nie.
12. Czy : Opis środków stosowanych przez Wykonawcę, tj. wykaz środków do sprzątania i dezynfekcji
oraz Opis techniczny proponowanych przez Wykonawcę narzędzi, urządzeń technicznych,
wyposażenia zakładu przeznaczonych do wykonania usługi z punktów 6.10.1 i 6.10.2 mają być
dostarczane dopiero przez wyłonionego wykonawcę tak jak inne dokumenty wskazane w pkt. 6.9.
SIWZ ?
Odpowiedź: TAK.
13. Wnosimy, aby ww. opisy były dostarczane dopiero na etapie podpisania umowy lub „x” dni przed
podpisaniem umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pkt. 6.10 SIWZ zawiera wykaz Oświadczeń i dokumentów na
potwierdzenie że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
w treści SIWZ (zał. nr 2). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, tj., w tym zatem wymienionych w pkt 6. 10.1. oraz 6.10.2. SIWZ
dokumentów.
14. Czy ww. opisy wykonawca sporządza na własnym wzorze ?
Odpowiedź: Tak.
15. Pyt. dot. pkt. 8.6.1 SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że NIE WYMAGA złożenia wraz z wadium
złożonym w formie nie pieniężnej pełnomocnictw osób podpisujących wadium podpisem
elektronicznym kwalifikowanym? Pytanie padło, ponieważ w przypadku dokumentów wadialnych
udzielanych przez bank czy brokera ubezpieczonego wielopoziomowa jest struktura pełnomocników
+ są to instytucje, co do których nie ma podstaw przypuszczać, iż udzielone pełnomocnictwo może
być niezgodne z reprezentacją wskazaną w dokumentach rejestrowych. Prosimy o potwierdzenie, aby
ww. sytuacja nie była podstawą do niepotrzebnych odwołań po etapie otwarcia ofert.
Odpowiedź: Tak.
16. Jaki jest metraż jednostronny przeszkleń, luxferów, daszków do wysokości II – go piętra, co do
których zastosowanie mają techniki wysokościowe?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powierzchnia przeszkleń i daszków wynosi ok 70 m2.
Powierzchnia luksferów ok 17 m2.
17. Wykonawca ma zbierać z sal pozostawione naczynia po posiłkach? Czyim obowiązkiem będzie
mycie naczyń ? jeżeli wykonawcy przedmiotowego zamówienia : ile zmywarek i / lub
zmywarko/wyparzarek ma Zamawiający , kto kupuje płyn do mycia naczyń , kto kupuje płyny,
tabletki, odkamieniacze i nabłyszczacze do zmywarek ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykonawca zbiera z sal naczynia po posiłkach do kuchni.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie posiada zmywarki.
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18. Zamawiający podaje zapis: „Wykonawca zapewnia środki transportu (wózki zamknięte min. – 2
szt.), ich wielkość należy dostosować do wymiarów wind i możliwości transportu schodami”. Prosimy
zatem podać wielkości, wymiary wind. Dziękujemy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w budynku przy ul. Strzeleckiej 2A (Pawilon Jakubowskiego)
znajdują się trzy windy o wymiarach: szer. wejścia 90 cm., szer. Środka windy 102,5 cm, długość:
139 cm., natomiast w budynku przy ul. Strzeleckiej 2 (Główny budynek) znajdują się windy o
wymiarach: 1) szer. wejścia 120 cm, szer. środka windy 123 cm. długość 240 cm. 2) szer. wejścia
130 cm. , szer. środka windy 120 cm., długość windy 250 cm.
19. Czy pomieszczenia, o których mowa w §8 umowy są dostosowane, zaadaptowane do podłączenia
pralnicy i suszarki ? Jeżeli nie – czy Zamawiający zapewni adaptację na swój koszt ?
Odpowiedź: Nie.
20. Czy w sytuacji, gdy Zamawiający dopuści pranie mopów i ścierek w pralni zewnętrznej koszt, o
którym mowa w §8 umowy ulegnie zmniejszeniu ? Do jakiej wartości?
Odpowiedź: Nie.
21. Pytania odnośnie pralnicy:
A. Czy zamawiający dopuści urządzenie o załadunku 8 kg (możliwość wyprania 32 mopów
bawełnianych o szerokości 40 cm)- różnica 0,1 kg nie ma większego wpływu na zwiększenie ilości
prania.
Odpowiedź: Tak dopuści.
B. Czy Zamawiający dopuści urządzanie o załadunku 8 kg, o wymiarach zewnętrznych: wys./szer./gł.
[mm] 850/595/725-, mniejsze wymiary zewnętrzne urządzenia ułatwiają jego wniesienie w miejsce
instalacji.
Odpowiedź: Tak dopuści.
C. Czy Zamawiający dopuści urządzenie gdzie max. ilość obrotów wirowania wynoszą 1400 obr./min
większa ilość obrotów wirowania pozwala na uzyskanie mniszej wilgotności końcowej pranych
materiałów.
Odpowiedź: Tak dopuści.
22. Pytania odnośnie suszarki:
A. Czy Zamawiający dopuści urządzanie o załadunku 8 kg, o wymiarach zewnętrznych: wys./szer./gł.
[mm] 850/595/710, wymiary suszarki są kompatybilne z wymiarami zewnętrznymi pralnicy,
umożliwia to również ewentualne ustawienie suszarki na pralnicy za pomocą dedykowanego łącznika,
układ taki pozwali zaoszczędzić miejsca w pomieszczeniu, w którym instalowane są urządzenia, jest
to również układ bardziej ergonomiczny podczas pracy związanej z załadunkiem i rozładunkiem
urządzeń przez użytkownika.
Odpowiedź: Tak dopuści.
B. Czy Zamawiający dopuści suszarkę, w której hałas w programie standardowym Bawełna Do szafy
(0 % wilgotności końcowej) przy pełnym ładunku wynosi 66 dB ?
Odpowiedź: Tak dopuści.
III.
1. Czy Zamawiający definiuje środek do mycia butelek i smoczków?
Odpowiedź: Nie.
2. Po czyjej stronie leży zapewnienie w/w środka?
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Odpowiedź: Wykonawcy.
3. Po czyjej stronie leży zapewnienie naklejek do oznakowania worków z odpadami?
Odpowiedź: Wykonawcy.
4. Proszę o potwierdzenie, że personel Wykonawcy myje tylko butelki i smoczki, zaś naczynia po
posiłkach tylko zbiera i transportuje do kuchni?
Odpowiedź: Tak.
5. Kto ponosi koszt zakupu pojemników do składowania umytych butelek i smoczków?
Odpowiedź: Pojemniki są cateringu, który dostarcza posiłki dla naszych pacjentów.
6. W zakres usługi w pokojach socjalnych dla personelu i rodziców wchodzi mycie sprzętu AGD.
Proszę o potwierdzenie, ze chodzi tutaj o sprzęt elektryczny , typu : czajniki, kuchenki mikrofalowe,
lodówki, a nie o naczynia kuchenne
Odpowiedź: Tak, nie chodzi tu o naczynia kuchenne.
7. W zakres usługi wchodzi odkamienianie oraz usuwanie nalotów kamiennych z czajników. Proszę o
informację , po czyjej stronie leży zapewnienie środka do tego celu?
Odpowiedź: Wykonawcy.
8. Czy Zamawiający posiada myjnie – dezynfektory?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający w chwili obecnej jest w trakcie organizowania pomieszczenia
zaopatrzonego w sprzęt do mycia i dezynfekcji.
9. Jeśli tak, kto zapewnia materiały eksploatacyjne do nich oraz ponosi koszty ich napraw?
Odpowiedź: Materiały zapewnia wykonawca, koszty napraw ponosi zamawiający.
10. Jeśli materiały eksploatacyjne ma zapewnić Wykonawca, proszę podać ich ilość oraz typ, nazwę.
Odpowiedź: Na obecną chwilę zamawiający nie jest w stanie podać ilości oraz typów z uwagi, iż
zamawiający jest w trakcie przygotowywania procedury przetargowej na wyżej wymieniony sprzęt.
11. Czy Zamawiający posiada pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie? Jeśli tak proszę podać ilość
oraz określić ich pojemność
Odpowiedź: Tak. około 7 sztuk, około 90l.
12. Czy u Zamawiającego istnieje możliwość zastosowania stacji dozujących do środków myjąco –
dezynfekcyjnych?
Odpowiedź: Na obecną chwilę zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie z uwagi iż
jesteśmy w trakcie remontu.
13. Proszę podać średniomiesięczną ilość endoskopii
Odpowiedź: Około 30
14. Kto zapewnia termometry do pomiaru temperatury w lodówkach?
Odpowiedź: Zamawiający.
15. Proszę określić roczną krotność Dni Otwartych
Odpowiedź: Około 15.
16. Proszę podać metraże:
- okien do umycia
Okien , których umycie wymaga sprzętu alpinistycznego lub podnośnika
- dywanów oraz wykładzin do prania 1 x miesiącu
- podłóg, które wymagają nałożenia warstw polimerowych
Odpowiedź: Zamawiający z uwagi na dużą ilość metrażu oraz trwający remont nie jest w stanie
precyzyjnie podać dokładnych wymiarów. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia
wizji lokalnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powierzchnia przeszkleń i daszków wynosi
ok 70 m2. Powierzchnia luksferów ok 17 m2.
17. Czy w zakres usługi wchodzi także mycie i dezynfekcja wanien do hydroterapii? Jeśli tak , czy
Zamawiający definiuje środki do wykonania tej czynności?

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl
Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szpital akredytowany

Certyfikat ISO
9001:2015

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż środek do wykonywania tych czynności zalecany jest przez
producent wanien.
18. Proszę podać ilość łóżek na poszczególnych oddziałach.
Odpowiedź: Zamawiający poniżej w tabeli podaje ilość łóżek na poszczególnych oddziałach.
ODDZIAŁ
ILOŚĆ ŁÓŻEK/miejsc
I
19
II
15
III
25
IV-V
26
VI
6
VII
20
Oddział Psychiatrii Dziennego Pobytu
25 MIEJSC
19. Kto zapewnia pojemniki do przechowywania piasku oraz soli?
Odpowiedź: Wykonawca.
20. Proszę podać prognozowany termin rozpoczęcia usługi.
Odpowiedź: 17.08.2019 rok godzina 24:00.
21. Proszę o doprecyzowanie jakie wózki do sprzątania terenów zewnętrznych Zamawiający ma na
myśli ( zał. 2, III>1, wiersz 25 w tabeli określającej minimum sprzętowe do wykonania usługi)
Odpowiedź: Ułatwiające wykonanie usługi świadczonej na zewnątrz.
22. Proszę podać ilość dozowników ( z podziałem na rodzaje) , o których mowa : zał. 2.III.2.c, które
Wykonawca ma zapewnić na dzień rozpoczęcia usługi – niezbędne do optymalnej kalkulacji cenowej
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na dzień rozpoczęcia usługi nie ma takiej potrzeby,
natomiast w miarę trwania usługi wykonawca powinien zapewnić wymianę uszkodzonych
dozowników.
23. W zakres usługi wchodzi przekazywanie odpadów firmie zewnętrznej oraz sprawdzanie ich wagi.
Kto zapewnia wagę do odpadów oraz ponosi koszty jej walidacji?
Odpowiedź: Firma odbierająca odpady.
24. Proszę określić dzienne zapotrzebowanie na roztwór środka o , którym mowa w zał.2.III.6 , który
Wykonawca ma zapewnić do dyspozycji personelu medycznego
Odpowiedź: Zgodnie z potrzebą.
25. Kto zapewnia pojemniki do w/w środka oraz naklejki do jego opisywania?
Odpowiedź: Wykonawca.
26. Z uwagi na to, ze Zamawiający ma zapewnić ,, pojemniki na odpady ostre i odpady żywnościowe
(płynne i suche) oraz worki na odpady medyczne, komunalne i frakcję suchą, zgodnie z obowiązującą
procedurą w WSSD im. Św. Ludwika w Krakowie”, proszę o udostępnienie treści w/w procedury”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to dokument wewnętrzny i nie zostaje udostępniony
publicznie. Procedura zostanie udostępniona wykonawcy usługi.
27. Proszę podać średniomiesięczny poziom zużycia w/w pojemników z podziałem na ich rodzaj oraz
pojemności
Odpowiedź: Zamawiający poniżej w tabeli podaje rodzaj pojemników wraz z ich
średniomiesięcznym z użyciem.
RODZAJ WRAZ Z POJEMNOŚCIĄ
ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE
POJEMNIK NA ODPADY OSTRE 1L
80 SZT.
POJEMNIK NA ODPADY OSTRE 2L
80 SZT.
POJEMNIK NA ODPADY OSTRE 5L
60 SZT.
WOREK LDPE CZERWPNY 35L
70 ROLEK
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WOREK LDPE CZERWONY 60L
WOREK LDPE CZERWONY 120L
WOREK LDPE CZARNY 35L
WOREK LDPE CZARNY 60L
WOREK LDPE CZARNY 120L
WOREK LDPE ZIELONY 60L
WOREK LDPE ZIELONY 120L
WOREK LDPE ŻÓŁTY 60L
WOREK LDPE ŻÓŁTY 120L
MYDŁO KATRINA 1L
RĘCZNIK ZZ (4000)
RĘCZNIK KATRINA ROLA
PAPIER TOALETOWY JUMBO

90 ROLEK
50 ROLEK
80 ROLEK
150 ROLEK
80 ROLEK
30 ROLEK
30 ROLEK
20 ROLEK
15 ROLEK
60 SZTUK
68 KATONÓW
90 ROLEK
480 ROLEK

28. Kto ponosi koszty utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ( żywieniowych)?
Odpowiedź: Firma cateringowa.
29. W zakres usługi należy zapewnienie zastępstwa pracownika Punktu Obsługi Pralniczej w
przypadku jego absencji spowodowanej urlopem oraz L4. Proszę o potwierdzenie, ze ta osoba
pracuje w 5 x tydz, w godz. 7:00 – 15:00?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pracownik Obsługi Pralniczej pracuje w godzinach 06:0012:00 5x w tygodniu.
30. Proszę o potwierdzenie, że w zakres usługi nie obejmuje transportu bielizny czystej.
Odpowiedź: Informuje iż nie obejmuje transport bielizny czystej. obejmuje tylko w przypadku
zastępstwa nieobecnego odpowiedzialnego pracownika punktu Obsługi pralniczej.
31. Kto zapewnia wózek do transportu bielizny brudnej?
Odpowiedź: Wykonawca.
32. Proszę podać wymiary mat ( z podaniem ilości każdego z rozmiarów), o których mowa w zał.
2.V.1
Odpowiedź: Tak. Zamawiający potrzebuje w całym okresie zamówienia ok. 13 mat (1,5m x 2,5 m),
2 maty (1,15 x 2,00) oraz 2 maty (1m x 0,5 m) oraz dodatkowo ok 10 mat w okresie 1 listopada – 31
marca. Wymiany mat należy dokonać nie rzadziej niż:
w okresie od 1 listopada – 31 marca jeden raz w tygodniu,
w okresie od 1 kwiecień – 31 październik raz na dwa tygodnie.
33. Proszę o informację czy z tytułu udostępnienia pomieszczeń do realizacji usługi, Wykonawca
będzie ponosił jakieś koszty?
Odpowiedź: Tak.
34. Jeśli tak, proszę podać ich wysokość.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż koszty związane z udostępnieniem pomieszczeń i mediami
wynoszą 3000,00 zł miesięcznie co reguluje projekt umowy.
35. Czy dla pracowników Wykonawcy, Zamawiający zapewnia szatnię, wyposażoną w szafki BHP?
Odpowiedź: Z uwagi na remont zamawiający obecnie nie jest w stanie wyznaczyć stałego miejsca
na szatnię, natomiast szafki zapewnia Zamawiający.
36. Czy wraz z przejęciem usługi wykonawca przejmie pracowników w trybie art. 23’ KP? Jeżeli tak, to
prosimy o odpowiedź na następujące pytania.
Odpowiedź: Nie dotyczy.
a) Na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę są zatrudnieni przejmowani pracownicy? Ile osób i
do kiedy ma zawarte umowy o pracę na czas określony / na zastępstwo?
b) Ile osób przebywa na długich zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni) i do kiedy?
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c) Czy wśród osób przewidzianych do przejęcia są osoby przebywające na urlopach macierzyńskich,
wychowawczych, bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych? Jeśli tak to ile osób i do kiedy?
d) Prosimy o podanie terminów ważności badań lekarskich (dat do kiedy) poszczególnych
pracowników przewidzianych do przejęcia.
e) Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników
zastosowanie ma Regulamin Wynagradzania czy Układ Zbiorowy pracy.
f) Prosimy o przesłanie kopii wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy, postanowień (w
tym Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Układu Zbiorowego pracy, Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Funduszu mającego zastosowanie w stosunku do osób
niepełnosprawnych) mających zastosowanie w stosunku do przejmowanych pracowników. Jedynie
dogłębna analiza tych dokumentów pozwoli na prawidłowe skalkulowanie kosztów wynagrodzeń
pracowników podlegających przejęciu.
g) W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni są poszczególni pracownicy?
h) Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu wykonawcy
jest byłymi pracownikami Zamawiającego.
i) Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia pracowników w przypadku rozwiązania lub
zakończenia kontraktu?
j) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia
rocznego wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)?
k) Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z
późn. zm.) Zamawiający bądź obecny wykonawca wypłacił wszystkie wymagane kwoty?
l) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na
podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na
wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
m) W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z
dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
(Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
n) Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na podstawie
ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
o) Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia?
Jeśli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione?
p) Czy w stosunku do Zamawiającego toczą się postępowania sądowe wszczęte przez pracowników
przewidzianych do przejęcia? Jeśli tak, prosimy o podanie wykazu spraw ze wskazaniem wartości
przedmiotu sporu, roszczenia pracowników i etapu, na którym znajduje się sprawa.
q) Czy istniej jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami
zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązał się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie
zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzeń, także w przypadku przejęcia tychże
pracowników przez następnego pracodawcę? Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami
uniemożliwiającymi nowemu pracodawcy modyfikację treści ich stosunków pracy?
r) Czy na dzień przejęcia będą jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do
przekazywanych pracowników? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej kwocie?
s) Ilu pracowników nabędzie uprawnień do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu?
Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących
odpraw.
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t) Ilu pracowników nabędzie uprawnień do nagród jubileuszowych w trakcie trwania kontraktu?
Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących
nagród.
u) Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członami związków zawodowych (jakich)? Jakie funkcje
te osoby pełnią w związkach?
v) Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopów za rok 2018 r. na poszczególnego
pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących pracownikom w związku z
orzeczeniem o niepełnosprawności
w) Prosimy o podanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych pracowników
przewidzianych do przejęcia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, dodatków do wynagrodzeń.
x) Czy w związku z koniecznością przejęcia pracowników na podst. Art. 23’ KP nowy Wykonawca
przez i po zakończeniu okresu gwarancyjnego będzie mógł zmienić warunki pracy oraz miejsce pracy
pracownikowi?
y) Prosimy o wyszczególnienie osób, które obecnie znajdują się w wieku ochronnym
/przedemerytalnym?
z) Prosimy o wyszczególnienie osób, które zatrudnione są z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności wraz z określeniem jego rodzaju?
aa)
Prosimy o podanie zapisów znajdujących się w umowach o pracę pracowników
dedykowanych do przejęcia, dotyczących dodatków do wynagrodzeń np. premia regulaminowa,
dodatek stażowych, dodatek funkcyjny, dodatek negocjacyjny itp.?
bb)
Prosimy o przedstawienie wykazu proporcjonalnego wykorzystania urlopów za rok 2019 r.
na poszczególnego pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących
pracownikom w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności
cc)
Czy istnieję plan urlopów za rok 2019, jeżeli tak , prosimy o przesłanie planu urlopów na
rok 2019, na każdego pracownika.
dd)
Proszę o przesłanie, liczby dni absencji z wyłączeniem nieobecności związanej z urlopem,
przypadającą na poszczególnego pracownika za rok 2018 i za pierwsze 4 miesiące roku 2019.
ee)
Jeżeli istnieje zakres czynności pracownika lub zakres obowiązków lub inny dokument
opisujący zakres obowiązków , proszę o przesłanie zakresu czynności pracowników, którzy
przewidziani są do przejęcia w ramach artykułu art. 23’ KP?.
37. Na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych
zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ustalonego procentu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy do 5% wskazując, iż wymóg zabezpieczenia realizacji umowy na tak wysokim poziomie przy
tak dużej wartości zamówienia istotnie ogranicza konkurencję mając na uwadze, iż oznacza
konieczność poniesienia kosztów z tego tytułu ze środków własnych wykonawcy gdyż jest wnoszone
przed podpisaniem umowy. Taki wymóg w rzeczywistości może pozbawić możliwości ubiegania się o
zamówienie podmiotom zdolnym do jego wykonania, posiadającym stosowne doświadczenie
jednakże nie mogącym sobie pozwolić na wyłożenie z góry tak znaczącej kwoty. W tym miejscu
należy wskazać, iż nawet wniesienie zabezpieczenia w gwarancji oznacza, że wykonawca musi
zapewnić odpowiednią kwotę Gwarantowi tytułem zabezpieczenia sumy gwarancyjnej. Należy
podkreślić, że zamówienia publiczne są adresowane do podmiotów zawodowo zajmujących się
przedmiotem zamówienia zatem prawdopodobieństwo wadliwego wykonania umowy jest
niewielkie. Ponadto w ocenie wykonawcy maksymalna wartość zabezpieczenia nie powinna dotyczyć
postępowań o tak dużej wartości jak przedmiotowe postępowanie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym
Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie pkt 15.1 i nadaje mu brzmienie: „15.1. Wykonawca,
którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
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wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto całkowitej podanej w ofercie, nie później niż w
dniu podpisania umowy.” oraz w zakresie § 14 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) i
nadaje mu brzmienie: „1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 4
ust. 1, tj. kwotę ……………. zł (słownie złotych: ………………) w formie ……………………..”.
38. Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie przez personel wykonawcy czynności podlegających
zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art 43 ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o
podatku od towarów i usług który stanowi, że zwalnia się z opodatkowania VAT usługi w zakresie
opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
oraz dostawy towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz
podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność
lecznicza? Jeżeli tak to prosimy o modyfikację formularza ofertowego – załącznik nr 1A do SIWZ
poprzez wydzielenie osobnego wiersza tj. umożliwienie wyceny tychże usług w formie ryczałtu
miesięcznego a nie w odniesieniu do 1m2 gdyż usługi te nie są mierzalne w odniesieniu do
powierzchni a jedynie w odniesieniu do ilości łóżek na poszczególnych oddziałach bądź właśnie w
formie ryczałtu miesięcznego.
Odpowiedź: Nie.
39. Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postepowaniu podmiotów działających w
ramach konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż:
obserwowaną na rynku praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie zamówienia ubiegają się
podmioty będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach konsorcjum, a następnie – już na
etapie świadczenia usługi - faktury wystawiane są przez kilkanaście spółek cywilnych założonych
przez konsorcjantów,
powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów
i usług (a zwłaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotyczącym zwolnień podmiotowych, art. 106a – 106q
dotyczącym zasad wystawiania faktur oraz art. 88 dotyczącym braku prawa do odliczenia VAT) co
potwierdzają kontrole podatkowe prowadzone w firmach świadczących usługi outsourcingowe,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający po udzieleniu zamówienia
dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT),
niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum.
Odpowiedź: Nie.
40. Zmawiający określił w SIWZ wymóg zatrudnienia pracowników wykonujących czynności
porządkowe lub czynności sprzątania na umowę o pracę. Wnosimy o wyrażenie zgody na
zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie na zastępstwa urlopowo-chorobowe.
Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych,
zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć
ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę
wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga
dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
41. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. Art. 29 ust. 3a Pzp mówi
jednoznacznie: „Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez zmawiającego czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – kodeks pracy”.
42. Zwracamy się z prośbą o modyfikację §7 projektu umowy (załącznik nr 4), poprzez zmniejszenie
wygórowanych kar umownych o 50%.
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W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji
uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej mu narzucanie warunków dotyczących
realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia
w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeganie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale
środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie wskazywała na to Krajowa Izba Odwoławcza,
m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt KIO 283/14.
Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew zasadom
współżycia społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę umowną, która z uwagi na
swą konstrukcję, może mieć zastosowanie zarówno w przypadku drobnego uchybienia,
nieskutkującego powstaniem jakiejkolwiek szkody po stronie Zamawiającego, jak i w przypadku
niewykonania zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna zostać opisana w sposób
zróżnicowany, w zależności od rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, jak i wpływu uchybień na
funkcjonowanie Zamawiającego. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary
umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie
powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może
powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na
powyższych założeniach, stąd wniosek o jego zmianę.
Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych,
zróżnicowanie ich wysokości w stosunku o rangi, skutku i okresu trwania uchybienia i jego wpływu
na funkcjonowanie zamawiającego ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne
będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie
„zarobkową”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
43. W związku z brakiem w treści ogłoszenia o zamówieniu/SIWZ postanowień odnoszących się do
sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, wnioskujemy o potwierdzenie, iż w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej może być spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie.
Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego, wyczerpującego określenia SIWZ, którego
jednym z elementów stanowi określenie warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu spełniania
tych warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Mając
powyższe na uwadze zasadnym jest uzupełnienie postanowień SIWZ umowy o propozycje zgłoszone
przez Wykonawcę a odnoszące się do precyzyjnego określenia jak określone przez Zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu mają spełniać wykonawcy o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy
Pzp.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacja ta zawarta jest pkt 5.1.5. SIWZ oraz w pkt
III.1.3) w ogłoszeniu o zamówieniu.
44. W formularzu ofertowym – załącznik nr 1A do SIWZ Zamawiający wskazał, iż należy podać cenę w
okresie 24 miesięcy, natomiast w SIWZ pkt. 4 okres realizacji zamówienia wskazano 12 miesięcy.
Prosimy o informację jaka jest prawidłowa ilość miesięcy trwania kontraktu.
Odpowiedź: 12 miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 1A do
SIWZ w pkt 1 wyrażenie z „24-miesięcy” na „12-miesięcy”.
45. Dot. kryterium oceny ofert: Dodatkowe usługi 40 %
Zamawiający wskazał Kryterium 2 – dodatkowe usługi rozumiane jako usługi mycia przeszkleń,
luksferów, daszków do wysokości II piętra z zastosowaniem technik alpinistycznych w trakcie trwania
umowy. Prosimy o informację jaki metraż stanowią ww. przeszklenia, luksfery oraz daszki.
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Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, ze chodzi mu o mycie przeszkleń, luxferów, daszków do
wysokości II- go piętra z zastosowaniem technik wysokościowych tylko w zakresie Pawilonu
(Strzelecka 2A). Powierzchnia przeszkleń i daszków do jednorazowego mycia wynosi ok 70 m2.
Powierzchnia luksferów do jednorazowego mycia wynosi ok 17 m2.
45.Dot. Formularza ofertowego – załącznik nr 1A
Czy w kolumnie I wartości miesięczne za realizację przedmiotu zamówienia należy podać netto czy
brutto?
Odpowiedź: Brutto.
Czy w kolumnie II wartości miesięczne w przeliczeniu na 1 m2 należy podać netto czy brutto?
Odpowiedź: Brutto.
46. Dot. projektu umowy – załącznik nr 4 par. 3 ust. 2
Prosimy o wykreślenie zapisów ponieważ tak ukształtowane podstawy odstąpienia od umowy
stawiają w mocno uprzywilejowanej pozycji Zamawiającego, który może łatwo rozwiązać umowę (z
dość błahej przyczyny).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
47. W związku z brakiem w treści SIWZ i projektu umowy postanowień odpowiadających treści art.
142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej: Pzp),
wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 Pzp
oraz zgodnie z brzmieniem art. 135 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) postanowień odnoszących się do procedury wprowadzania
przedmiotowych zmian w łączącej strony umowie tj. postanowień w brzmieniu:
1. „Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia,
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,.
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. Każda ze stron umowy, w przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1-3
ustawy Pzp w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowana przepisów będących podstawą zmiany,
może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących
zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia
zdarzeń o jakich mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp każda ze stron może, po dokonaniu wpłat
do pracowniczych planów kapitałowych za pierwszy miesiąc rozliczeniowy, zwrócić się do drugiej
strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
3. Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć:
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a) zmianę stawki podatku od towarów i usług,
b) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia
dotychczasowej kwoty minimalnego wynagrodzenia, przysługującego odpowiednio osobom biorącym
udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy w sprawie zamówienia,
c) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia
dotychczasowej kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, przysługującego odpowiednio
osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy w sprawie zamówienia,
d) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę
lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń
osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez
Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przysługującego odpowiednio biorącym udział w realizacji
części zamówienia pozostałej do wykonania, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia neto tych
osób,
e) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego z tytułu zatrudnienia osób na
podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz drugiej strony umowy o pracę lub
innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń
osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, zwartej przez
Wykonawcę z osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z zmiany zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przysługującego odpowiednio
biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania, przy założeniu braku zmiany
wynagrodzenia neto tych osób.
4. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa w ustępie 1 -3 niniejszego paragrafu dokonuje
się w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów
prawa będących podstawą zmiany:
a) wysokości podatku od towarów i usług,
b) wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia,
c) wysokości kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia,
d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym,
e) wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
f) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „a” niniejszego paragrafu, wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w umowie (aneksie) wartość brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
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6. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „b-f” niniejszego paragrafu Wykonawca
przedstawia:
a) zamawiającemu kalkulację wzrostu kosztów wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
b) na wniosek zamawiającego, na potwierdzenie kalkulacji o której mowa w niniejszym punkcie lit.
„a”, aktualne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zawarte z osobami biorącymi udział w
realizacji zamówienia,
c) na wniosek zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty wejścia w
życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmiany o jakiej mowa w niniejszym punkcie lit.
„a”, odpowiednio umowy o pracę/ aneksy do umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne/ aneksy
do umów cywilnoprawnych - potwierdzające odpowiednią zmianę wynagrodzenia.
7. Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust.
2, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia każdą ze stron do
rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy
nie stanowi nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.
8. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia
należy złożyć w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia negocjacji. Przez
zakończenie negocjacji strony rozumieją nie osiągnięcie przez strony porozumienia w zakresie
przedmiotu negocjacji w maksymalnym terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, o którym mowa
w ustępie 2, do drugiej strony.
9. Zmiany o których mowa wymagają zawarcia aneksu/ porozumienia do umowy o zamówienie
publiczne.”

W dniu 28 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 poz. 2215, dalej ustawa o PPK). Zgodnie
z treścią art. 120 przywołanej powyżej ustawy, na jej mocy ulega zmianie treść ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn.zm.) poprzez
wprowadzenie następujących zmian „w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się przecinek oraz pkt 4 w
brzmieniu:
„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.
Przeniesienie do treści wzoru umowy treści art. 142 ust.5 Pzp nie można uznać za wystarczające.
Zgodnie z brzmieniem art. 135 ustawy o PPK uregulowane zostały również aspekt procedury
występowania o zamianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Pozostawia bowiem szereg
problemów praktycznych odnoszących się do rzeczywistej możliwości skorzystania przez Wykonawcę
z przywołanego powyżej uregulowania. Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego
wyczerpującego określenia SIWZ, którego jednym z elementów jest wzór umowy. Mając powyższe na
uwadze zasadnym jest uzupełnienie postanowień wzoru umowy o propozycje zgłoszone przez
Wykonawcę a odnoszące się do trybu wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w momencie jej
zaistnienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. Umowa zawierana jest
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na okres 12 miesięcy. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy PZP obowiązkiem Zamawiającego
jest wprowadzenie proponowanych zapisów dla umów dłuższych niż 12 miesięcy.
48. Czy do oferty należy dołączyć wykaz sprzętu, który będzie wykorzystywany do świadczenia
usługi?
Odpowiedź: Nie.
49. Dot. projektu umowy – załącznik nr 4 par. 10 ust. 1
Czy w związku ze zmianami zawartymi w pkt. 1-5 Wykonawcy będzie należał się wzrost
wynagrodzenia. Jeżeli tak to na jakich zasadach.
Odpowiedź: Nie.
50. Czy Zamawiający dopuści do realizacji zamówienia sprzęt opisany w załączniku nr 2 do
SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy o podobnych parametrach, który będzie pełnił tożsame funkcje.
Odpowiedź: Tak.
51. Czy serwis nocny winien być świadczony przez 7 dni w tygodniu?
Odpowiedź: Zgodnie zapisami SIWZ.
IV.
Prosimy o informację czy mycie butelek, smoczków, naczyń po posiłkach odbywa się w
zmywarkach czy ręcznie?
Odpowiedź: Mycie butelek i smoczków odbywa się ręcznie, natomiast naczynia są zbierane przez
firmę cateringową.
1.

Kto zapewnia preparaty do zmywarek, Wykonawca czy Zamawiający?
Odpowiedź: Nie mamy obecnie zmywarek.
3. Czy Zamawiający dopuści do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych preparat na bazie
skażonego alkoholu etylowego 70% typu Fugaten Spray?
Odpowiedź: Dopuszcza do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych preparat na bazie
skażonego alkoholu etylowego 70%, ale nie w sprayu.
2.

4. Czy Zamawiający posiada myjnie-dezynfektory do basenów, kaczek, misek? Kto zapewnia środki do
tych urządzeń, Wykonawca czy Zamawiający?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający w chwili obecnej jest w trakcie organizowania pomieszczenia
zaopatrzonego w sprzęt do mycia i dezynfekcji.
5. Zamawiający wymaga, aby środki do dezynfekcji powierzchni szpitalnej posiadały pozytywną
opinię Instytutu Matki i Dziecka. Pragniemy zauważyć iż opinię IMiDz posiada tylko kilka preparatów,
które przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni niezanieczyszczonych organicznie i posiadają
niepełne spektrum działania.
Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca może zaproponować środki nieposiadające opinii IMiDz do
dezynfekcji:
a) powierzchni zanieczyszczonych organicznie na bazie chloru (środki na bazie chloru nie posiadają
opinii IMiDz)
b) basenów, kaczek, itp. na bazie chloru
c) promienników lamp bakteriobójczych
d) chusteczki alkoholowe i bezalkoholowe (wymóg Zamawiającego załącznik nr 2 do siwz)
e) w przypadku zagrożenia sporami na bazie aktywnego tlenu lub chloru
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

6. Kto zapewnia środek do prania firanek, Wykonawca czy Zamawiający?
Odpowiedź: Wykonawca.
7. Kto zapewnia środek do prania maskotek po zabrudzeniu wydzielinami organicznymi, Wykonawca
czy Zamawiający?
Odpowiedź: Wykonawca.
8. Kto zapewnia środki do dezynfekcji rąk, Wykonawca czy Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający.

v.
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania tj.:
od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro;
od 1 sierpnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro.
Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie w treści projektu umowy informacji uwzględniających
obowiązujące przepisy nowej ustawy i dopuszczenia odbierania faktur w formie elektronicznej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odbieranie faktur w formie elektronicznej.
2. W związku z możliwością złożenia oferty wspólnej uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu wzoru
umowy dot. ilości egzemplarzy dla stron na poniższy: "(…) po jednym z egzemplarzu dla każdego z
konsorcjantów występujących wspólnie lub "(...) 2 egzemplarze dla Wykonawcy".
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy po stronie Wykonawcy będzie
występować wiele podmiotów, liczba egzemplarzy zostanie odpowiednio zmodyfikowana w
zapisach umowy. Taka zmiana umowy jest możliwa na każdym etapie, gdyż nie stanowi ona
istotnej zmiany treści umowy.
3. Na podstawie art. 139 ust 3. Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Ustawie z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji
dotyczących:
• • aktualnej miesięcznej wartości netto i brutto obecnie realizowanego zadania, na które
ogłoszono przedmiotowe postępowanie,
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecna stawka netto wynosi: 75 558,29 złotych, brutto:
92516,87 złotych
• • wysokości kar umownych naliczonych w okresie ostatnich 12 miesięcy obecnemu wykonawcy
realizującemu obecnie zadania, na które ogłoszono przedmiotowe postępowanie,
Odpowiedź: Brak dotychczas naliczonych kar umownych w okresie obowiązywania umowy.
• • wysokości zaległości w płatnościach wynagrodzenia wobec obecnego wykonawcy realizującego
obecnie zadania, na które ogłoszono przedmiotowe postępowanie,
Odpowiedź: Brak zaległości w płatnościach wobec Wykonawcy.
Pragniemy podkreślić, że „wszystkie informacje dotyczące umów o realizację zamówień publicznych,
a więc takich w oparciu, o które wydatkowane są środki publiczne i osiągane cele o znaczeniu
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publicznym są informacjami publicznymi” (wyrok IV SA/Wr 568/06) oraz że „protokoły odbioru,
faktury czy noty księgowe podlegają udostępnieniu jako informacja publiczna” (wyrok IV SA/Po
224/06).
Informacje te są niezbędne w celu oszacowania ewentualnych ryzyka kontraktowego oraz
dodatkowych kosztów związanych z ewentualną realizacją umowy (np. zaangażowanie środków
pieniężnych w czasie).
4. Prosimy o potwierdzenie, iż każda kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez wykonawcę
czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika
wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli.
Odpowiedź: Tak.
5. Prosimy o potwierdzenie, że protokoły kontroli będą zawierały ewentualną informację o:
• niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi
• czasie jaki został wyznaczony wykonawcy na usunięcie wszelkich usterek stwierdzonych podczas
kontroli,
• informację czy usterki te zostały usunięte.
W przypadku gdy usterki nie zostaną usunięte w wyznaczonym czasie/terminie, będą one podstawą
do stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w protokole miesięcznym oraz
naliczenia kar umownych.
Odpowiedź: Tak.
6. Prosimy o potwierdzenie, iż podstawą wystawienia ewentualnych kar umownych za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie usługi, będzie obustronnie podpisany miesięczny protokół odbioru usługi
sporządzany na koniec okresu rozliczeniowego.
Odpowiedź: Tak.
7. Niniejszym uprzejmie prosimy o obniżenie wysokości kar umownych zawartych w par. 7 wzoru
umowy (zał. nr 4 do siwz ). Zaproponowane przez Zamawiającego postanowienia umowy w naszej
ocenie spełniają przesłanki kar rażąco wygórowanych przez co naruszają zasady swobody umów oraz
równości stron umowy.
Art. 5 KC - definiując nadużycie prawa podmiotowego - stanowi, że: ”nie można czynić ze swego
prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z
zasadami współżycia społecznego”.
Jednocześnie art. 482 KC określa funkcję odszkodowawczo-kompensacyjną oraz dyscyplinującą
instytucji kary umownej, która ma za zadanie przymusić Wykonawcę do prawidłowego wykonania
zobowiązania. Istotą kary jest zatem obciążenie dłużnika obowiązkiem zapłaty określonej kwoty za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł szkodę
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 listopada 2016 roku, sygn. akt I ACa 491/16).
Powyższe wskazuje, że kara umowna jako surogat odszkodowania, nie może prowadzić do
nieuzasadnionego wzbogacenia się wierzyciela (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28
września 2010 r., V ACa 267/10).
Mając na względnie dotychczasową linię orzecznictwa przy ocenie czy zastrzeżona kara umowna jest
rażąco wygórowana należy uwzględnić relację pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej a
wysokością wynagrodzenia należnego stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej (wyrok z 11
października 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 1673/15 oraz wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13, OSP 2015).
W rozumieniu art. 484 § 2 k.c. oceny takiej należy dokonać w kontekście całokształtu okoliczności
sprawy, uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel
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tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia
kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków
dla drugiej strony itp. (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r., I ACa
26/14, LEX nr 1466927).
W związku z powyższym – w celu zachowania zasady równości stron umowy oraz swobody umów,
które są podstawowymi zasadami polskiego prawa cywilnego - wnosimy o ponowną analizę
wysokości kar i określenie ich na takim poziomie aby nie nastąpiło zachwianie równowagi pomiędzy
stronami umowy poprzez jednostronne narzucenie rażąco wygórowanych kar umownych.
Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie zawarte jest w pytaniach III pytanie nr 41.
8. Zamawiający w załączniku nr 2 do siwz, wymaga aby Wykonawca był wyposażony w urządzenie do
gazowej biodekontaminacji suchym nadtlenkiem wodoru; proces dekontaminacji przy użyciu
nadtlenku wodoru, pomieszczenia i sprzętu ma podlegać walidacji cyfrowemu raportowi i
monitoringowi z przeprowadzonego procesu potwierdzającej skuteczność dekontaminacji. Pragniemy
poinformować, iż urządzenie wymagane przez Zamawiającego jest niedostępne na rynku polskim.
Prosimy o dopuszczenie w to miejsce, urządzenia do dezynfekcji w technologii suchej mgły, opartej
na 6% roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra. Urządzenie z możliwością komputerowego
zapisu danych oraz funkcją timera i archiwizacji danych. Skuteczne działanie bójcze na B, F, V, Tbc, S
potwierdzone badaniami.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
VI.
Pytanie 1
Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie basenów, kaczek, misek nerkowatych itp.?
Odpowiedź: Zamawiający.
Pytanie 2
Jakiego rodzaju podłogi występujące u zamawiającego podlegają konserwacji ze strony wykonawcy ?
Odpowiedź: Panele, Deska Kompozytowa, Płyta Gumowa, Żywica, Beton, Gres, Płytki Ceramiczne ,
Wykładziny PCV, Lastriko,
Pytanie 3
Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne, jeśli tak to czy
podlegają one konserwacji ze strony Wykonawcy ?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 4
Czy Zamawiający posiada myjnie-dezynfektory do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek
nerkowatych ? Jeśli tak to jakiego producenta i kto zapewnia do nich środki ?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający w chwili obecnej jest w trakcie organizowania pomieszczenia
zaopatrzonego w sprzęt do mycia i dezynfekcji.
Pytanie 5
Czy Zamawiający posiada zmywarki do naczyń? Jeśli tak to jakiego producenta i kto zapewnia do nich
środki ?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do mycia i dezynfekcji promienników
lamp bakteriobójczych?
Odpowiedź: Dopuszczamy ale nie wymagamy.
Pytanie 7
Kto zapewnia mydło w płynie do mycia rąk?
Jeśli Wykonawca, to jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydło w płynie występują u
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Zamawiającego?
Odpowiedź: Wykonawca zapewnia, producent Katrina.
Pytanie 8
Kto zapewnia środki do dezynfekcji rąk dla personelu medycznego?
Jeśli Wykonawca, to jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na środki do dezynfekcji rąk
występują u Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający.
Pytanie 9
Kto zapewnia środki chwastobójcze niezbędne do realizacji usługi utrzymania w czystości terenów
zewnętrznych?
Odpowiedź: Wykonawca.

Pytanie 10
Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem?
Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W
wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?"
Odpowiedź: W ramach usługi wykonawca ma myć urządzenia. Zamawiający zapewnia usługi
konserwatora. Nie ma możliwości wyłączenia zasilania.
Pytanie 11
Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników?
Odpowiedź: W obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnię dla pracowników. Z uwagi na toczący
się remont w chwili obecnej nie jest to stałe miejsce.
Pytanie 12
Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)?
Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi dotyczące zaplecza socjalnego
i techniczno-gospodarczego zostaną w pełni spełnione w momencie zakończenia remontu.
Pytanie 13
Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50%zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?
Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi dotyczące zaplecza socjalnego
i techniczno-gospodarczego zostaną w pełni spełnione w momencie zakończenia remontu.
Pytanie 14
Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników ?
Odpowiedź: Szafki zapewnia Zamawiający. Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi
dotyczące zaplecza socjalnego i techniczno-gospodarczego zostaną w pełni spełnione w momencie
zakończenia remontu.
Pytanie 15
Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ?
Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi dotyczące zaplecza socjalnego
i techniczno-gospodarczego zostaną w pełni spełnione w momencie zakończenia remontu.
Pytanie 16
Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych
jest większa niż 1,5 m?
Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi dotyczące zaplecza socjalnego
i techniczno-gospodarczego zostaną w pełni spełnione w momencie zakończenia remontu.
Pytanie 17
Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ?
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Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi dotyczące zaplecza socjalnego
i techniczno-gospodarczego zostaną w pełni spełnione w momencie zakończenia remontu.
Pytanie 18
Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m2 wolnej powierzchni
podłogi?
Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi dotyczące zaplecza socjalnego
i techniczno-gospodarczego zostaną w pełni spełnione w momencie zakończenia remontu.
Pytanie 19
Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia?
Odpowiedź: Nie posiadamy zespołu szatni lub szatni centralnej. Jesteśmy w trakcie remontu
obiektu i w budynkach wydzielone będą szatnie podstawowe dla parowników, które będą
posiadały zespoły sanitarne.
Pytanie 20
Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym ?
Odpowiedź: Nie mamy umywalni.
Pytanie 21
Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 1,3
m?
Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi dotyczące zaplecza socjalnego
i techniczno-gospodarczego zostaną w pełni spełnione w momencie zakończenia remontu.
Pytanie 22
Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m?
Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi dotyczące zaplecza socjalnego
i techniczno-gospodarczego zostaną w pełni spełnione w momencie zakończenia remontu.
Pytanie 23
Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna
umywalka?
Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi dotyczące zaplecza socjalnego
i techniczno-gospodarczego zostaną w pełni spełnione w momencie zakończenia remontu.
Pytanie 24
Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?
Odpowiedź: Nie posiadamy zespołu szatni. Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi
dotyczące zaplecza socjalnego i techniczno-gospodarczego zostaną w pełni spełnione w momencie
zakończenia remontu.
Pytanie 25
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski są we właściwym stanie technicznym ?
Odpowiedź: Obecnie węzły sanitarne dostępne dla pracowników są w dobrym stanie technicznym.
Nie posiadamy zespołu szatni.
Pytanie 26
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany
przypada co najmniej jedna kabina?
Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi dotyczące zaplecza socjalnego
i techniczno-gospodarczego zostaną w pełni spełnione w momencie zakończenia remontu.
Pytanie 27
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin wynosi
nie mniej niż 1,3 m?
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Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi dotyczące zaplecza socjalnego
i techniczno-gospodarczego zostaną w pełni spełnione w momencie zakończenia remontu.
Pytanie 28
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą
ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm?
Odpowiedź: W istniejących węzłach sanitarnych tak.
Pytanie 29
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę ?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 30
Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnie dla pracowników wykonujących
usługę utrzymania czystości u zamawiającego?
Jeśli tak to :
Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m2 powierzchni na każdego pracownika jedzącego
posiłek ?
Czy w pomieszczeniu jadali są miejsca siedzące ?
Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki ?
Czy w jadalni jest zlewozmywak ?
Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków?
Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności?
Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi dotyczące zaplecza socjalnego
zostaną w pełni spełnione w momencie zakończenia remontu. Pracownicy Wykonawcy będą mogli
korzystać z pomieszczeń socjalnych znajdujących się na terenie obiektów Zamawiającego.
Pytanie 31
Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych ?
Jeśli tak to:
Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, ściany)
Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki
chemiczne ?
Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody ?
Czy w pomieszczenie jest zapewniona wentylacja
Odpowiedź: Jesteśmy w trakcie remontu obiektu i wszystkie wymogi dotyczące zaplecza
techniczno-gospodarczego zostaną w pełni spełnione w momencie zakończenia remontu.
Pytanie 32
Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę
utrzymania czystości u zamawiającego?
Jeśli tak to:
Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ?
Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z
komputerem?
Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp?
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Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia dodatkowego pomieszczenia na na biuro
pracownika dla Wykonawcy.

Pytanie 33
Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego, z który będą korzystać pracownik
Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje użytkowania z
uwzględnieniem tematyki BHP?
Odpowiedź: Nie dotyczy. Nie posiadamy sprzętu do dzierżawy.
Pytanie 34
Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu zostanie nam przekazana
dokumentacja ? (instrukcje użytkowania , książki przeglądów itp.)
Odpowiedź: Nie dotyczy. Nie posiadamy sprzętu do dzierżawy.
Pytanie 35
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m ?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 36
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m ?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 37
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m ?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 38
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niezależnie od formy
wniesienia, jest dodatkowym elementem kosztotwórczym, który Wykonawcy muszą uwzględnić w
cenie oferty. Po pierwsze udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy wiąże się z opłatami
wnoszonymi przez Wykonawcę do ubezpieczyciela lub banku. Niezależnie od zapłaconych składek
Wykonawca jest zmuszony celem uzyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu do wniesienia
odpowiednich zabezpieczeń w postaci np. depozytu gotówkowego, blokady środków na rachunku,
hipoteki lub innych poręczeń majątkowych.
Ponadto nadmieniamy, iż na chwilę obecną koszty uzyskania gwarancji należytego wykonania
kontraktu są znacząco wyższe niż to miało miejsce kilka lat temu, wpływ na takie koszty ma obecna
sytuacja gospodarcza kraju w danej branży (koszty niniejsze wzrosły ze względu na fakt, iż wiele
przedsiębiorstw budowlanych, które podpisały umowy o świadczenie usługi publicznej, nie
zrealizowały swoich zobowiązań czego następstwem było wypłacanie przez firmy ubezpieczeniowe i
banki należności z tytułu wystawionych przez nie gwarancji).
Konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy powoduje zamrożenie istotnej
części kapitału obrotowego na czas trwania kontraktu, którego koszt utrzymania w tym czasie
Wykonawca doliczy do kosztów gwarancji. W konsekwencji spowoduje to podwyższenie kosztów
wykonania usługi dla Zamawiającego, co przy długim okresie trwania umowy i dużej wartości
zamówienia zawyży wartość oferty w sposób nieadekwatny do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający ma także prawo do pokrycia kosztów szkody obniżając należną Wykonawcy kwotę z
miesięcznej faktury, łącznie z odmową jej zapłaty. W przypadku prowadzonego postępowania
miesięczna wartość faktury będzie stanowiła co najmniej 8,3% wartości brutto umowy. Ze względu na
ww. okoliczności potrącenie z faktur należności na pokrycie ewentualnej szkody, w opinii
Wykonawcy, w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego w przypadku
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nienależytego wykonania umowy. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Pytanie 39
Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w
przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
wynikających z przyczyn losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).
Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych,
zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć
ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę
poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z
zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga
dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. Art. 29 ust. 3a Pzp mówi
jednoznacznie:
„Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia na
umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez zmawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – kodeks pracy”.
Pytanie 40
Z treści art. 36b p.z.p. regulującego wprowadzanie podwykonawców oraz treści formularza
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wynika, iż obowiązek wskazania nazw
podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty.
Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych
podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby
należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie
przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy (zgodnie z art. 36bust.1a
P.zp.).
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek
wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania
oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał
uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny.
Odpowiedź: Obowiązek wskazania podwykonawców dotyczy wszystkich znanych na etapie
składania ofert. Obligatoryjnie tych podwykonawców, którzy udostępniają zasoby (podmiot trzeci).
Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią
integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia.

Załączniki:
 Poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ.
 Poprawiony załącznik nr 1A do SIWZ (Formularz ofertowy)
Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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