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Poznań 5 kwietnia 2018

ZAMAWIAJĄCY:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736
Poznań

Dotyczy przetargu: „sprzątania, utrzymania w czystości obiektów i otoczenia przychodni sprzątania
obiektów WSPL-u”
Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 17/18

W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do w/w przetargu, zgodnie z art. 38 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, prosimy o udzielenie odpowiedzi na
poniższe pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy:
1. Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy na str. 4 w pkt. 15 wymaga, aby Wykonawca
przedłożył do oferty opracowane „procedury sprzątania”. Natomiast w samym SIWZ nigdzie
nie ma wymogu załączenia w/w dokumentu do oferty. W związku z tym prosimy o
odpowiedź na jakim etapie Wykonawca ma przedłożyć w/w procedury sprzątania – wraz z
ofertą, czy do umowy?
Odp. Zamawiający wymaga aby „procedury sprzątania” dołączone były do oferty
wraz z wykazem środków myjąco dezynfekujących.

2. Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy na str. 10 pkt. 9 wymaga, aby preparaty
dezynfekcyjne posiadały atesty dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, atest PZH,
mówiący o braku przeciwwskazań do stosowania w placówkach służby zdrowia. Pragniemy
poinformować, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność
uzyskiwania atestów PZH, w związku z czym większość producentów nie stara się o
pozyskanie lub przedłużenie ważności atestu, gdyż nie ma takiego obowiązku prawnego.
Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z
późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1226), znosząca rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury
rejestracji przedmiotów użytku w PZH. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dokumentami
dopuszczającymi są odpowiednio:
 dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako wyroby medyczne: certyfikat CE,
deklaracja zgodności lub wpis do rejestru wyrobów medycznych w zależności od
klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych,
 dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako produkty biobójcze: pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych,
 dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako produkty lecznicze: pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,
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W związku z powyższym prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania przez środki
dezynfekcyjne atestów i dopuszczenie w to miejsce w/w dokumentów.
Odp. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 str 10 punktu 9 ma brzmienie:
9
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nie ma w nim mowy.
Pytanie dotyczy zapewne dokumentu nazwanego „Załącznik nr 2 Szczegółowe
warunki sprzątania” w którym na stronie 10 jest dział pod nazwą:
„Preparaty dezynfekcyjne powinny wykazywać:
1. Właściwości myjąco- dezynfekcyjne; standardem jest, aby preparaty dezynfekcyjne stosowane
do dezynfekcji powierzchni wykazywały zdolności biobójcze w obecności niewielkiej ilości
zanieczyszczeń fizycznych,
2. Wysoka skuteczność działania na oporne szczepy,
3. Szerokie spektrum działania,
4. Łatwość sporządzania roztworów użytkowych,
5. Niskie stężenia roztworów użytkowych,
6. Możliwość stosowania w obecności pacjentów (brak działania drażniącego i uczulającego),
7. Brak oddziaływania na materiały, z których wykonane są powierzchnie poddawane dezynfekcji
(poprzez trwała zmianę ich właściwości fizycznych i chemicznych np. zmiana twardości,
przebarwienia, częściowe rozpuszczenie, reakcje utleniające),
8. Niski stopień toksyczności,
9. Wysoki stopień biodegradacji.
Preparaty dezynfekcyjne powinny posiadać atesty dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, atest
PZH, mówiący o braku przeciwwskazań do stosowania w placówkach służby zdrowia, spełniający
normy obowiązujące w krajach należących do Unii Europejskiej”
W celu uściślenia zamawiajmy zmienia zapis na:
Preparaty dezynfekcyjne powinny posiadać „dokumenty potwierdzające” dopuszczenia do obrotu
na terenie Polski, mówiące o braku przeciwwskazań do stosowania w placówkach służby zdrowia,
spełniający normy obowiązujące w krajach należących do Unii Europejskiej.

3. Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy na str. 3 pkt. 10 powołuję się na Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami
medycznymi (Dz. U. Nr 139, poz. 940 ). Pragniemy zaznaczyć, że w/w rozporządzenie utraciło
ważność. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz.
1975 ). Prosimy zatem o korektę.
Odp. Zamawiający zmienia nr DZ.U.

4. Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy na str. 11 podaje nazwy i opisy zalecanych i
używanych obecnie środków dezynfekcyjnych. Pragniemy zaznaczyć, że wszystkie opisane
przez Zamawiającego środki zostały wycofane z obrotu i nie są dostępne w sprzedaży. W
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związku z tym żaden oferent nie będzie w stanie zaoferować opisanych środków, ani środków
równoważnych. Prosimy zatem o wskazanie innych dostępnych środków dezynfekcyjnych,
które zaleca Zamawiający lub dopuszczenie zamienników tych środków, tj.
a) zamiast Velox Spray preparat Velox Top AF (1L, 5L) o spektrum: B, (w tym MRSA), F
(C. albicans), Tbc (M. terrae), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, wirus grypy A,
B, C, Herpes simplex, Rota, Adeno)
b) zamiast Desreson AF preparat Quatrodes One (1L, 5L) o spektrum: B, (w tym MRSA),
F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M.avium), V (w tym HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV,
Ebola)
c) zamiast Quatrode S Protect preparat Quatrodes Strong (1L, 5L) o spektrum: B (w tym
MRSA), F (A. niger, C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV, HCV, Vaccinia,
HBV, HIV, Adeno)
d) zamiast Minuson AF preparat Velox Foam Extra (1L) o spektrum: B, (w tym MRSA), F
(C. albicans), Tbc (M. terrae), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes
simplex, Ebola)
e) zamiast Velox Faoma Na preparat Velox Foam Prim (1 L) o spektrum: B (w tym
MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. avium), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes
simplex, Ebola)
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę środków.

5. Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy podał opisy wymaganych środków myjących i
dezynfekujących. Prosimy o dopuszczenie dodatkowych (nieopisanych przez Zamawiającego)
środków niezbędnych do należytego wykonania zamówienia (np. środek do prania dywanów,
do czyszczenia ekranów, itd.)
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę środków po uzgodnieniu z nim.

6. Zamawiający podał, że we własnym zakresie zapewnia środki do mycia rąk. Czy Zamawiający
we własnym zakresie zapewnia również środki do dezynfekcji rąk?
Odp. Zamawiający zapewnia środki do dezynfekcji rąk.

7. Czy do dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem biologicznym Zamawiający dopuści
preparat na bazie chloru o pełnym spektrum działania typu Medicarine?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych?
Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuści do tej czynności preparat na bazie skażonego alkoholu
typu Fugaten Spray?
Odp. Zamawiający dopuszcza lub inny o takim samym spektrum działania.
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Odp. Zamawiający zmienia zapis siwz 6.2.2:
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedstawi:
wykazu dwóch usług w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia tj. (sprzątania) o wartości
powyżej 220 000,00 zł każda z zrealizowanych (rozpoczął i zakończył), a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych - również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców potwierdzonych aktualnymi
referencjami.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sprzątanie, utrzymanie w
czystości obiektów i otoczenia przychodni, sprzątania obiektów WSPL-u”
Znak sprawy WSPL Zam.Publ. Nr 17/18
Oferent, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zwraca się z uprzejmą prośbą o
odpowiedź na następujące pytania dot. SIWZ:

1. Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postepowaniu podmiotów działających
w ramach konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż:
a) 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,
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b) 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 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.
Odp.
Złożenie oferty przez konsorcjum na n/w zasadach.
Wykonawcy ubiegając się wspólnie o uzyskanie zamówienia muszą zgodnie z art. 23 ust. 2 PZP
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem może być jeden
z wykonawców, przedstawiciel jednego z wykonawców lub osoba trzecia. Czynności pełnomocnika
odnoszą skutek wobec wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W PZP brak wytycznych odnośnie treści pełnomocnictwa konsorcjum. Wskazówką może być wyrok
KIO 2017/10: „pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy PZP, powinno być co

najmniej pełnomocnictwem rodzajowym obejmującym umocowanie do dokonywania i przyjmowania
określonych czynności prawnych i faktycznych, a co za tym idzie, składania wszelkich oświadczeń woli
w imieniu i na rzecz konsorcjum„. Pełnomocnictwo takie powinno identyfikować pełnomocnika oraz
określać postępowanie, którego dotyczy.

Pełnomocnictwo uprawniające do działania w imieniu konsorcjum utworzonego przez dwa podmioty
nie stanowi jednak podstawy do uznania, by osoba upoważniona mogła na podstawie takiego
pełnomocnictwa reprezentować któregokolwiek z członków konsorcjum występującego w danym
postępowaniu samodzielnie (zgodnie z wyrokiem KIO 1052/11).

3. Czy wraz z przejęciem usługi wykonawca przejmie pracowników w trybie art. 23’ KP? Jeżeli tak,
to prosimy o odpowiedź na następujące pytania.

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?
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.
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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) Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu
wykonawcy jest byłymi pracownikami Zamawiającego.
h) Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia pracowników w przypadku rozwiązania
lub zakończenia kontraktu?
i) 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.)?
j) 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?
k) 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)?
l) 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)?
m) 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)?
n) Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej
wynagrodzenia? Jeśli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione?
o) 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.

p) 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?
q) Czy na dzień przejęcia będą jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do
przekazywanych pracowników? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej kwocie?
r) 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.
s) 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.
t) Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członami związków zawodowych (jakich)?
Jakie funkcje te osoby pełnią w związkach?

u) Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopów za rok 2016 r. na
poszczególnego pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących
pracownikom w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności.
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v) Prosimy o podanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych
pracowników przewidzianych do przejęcia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, dodatków
do wynagrodzeń.
w) 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?
x) Prosimy o wyszczególnienie osób, które obecnie znajdują się w wieku ochronnym
/przedemerytalnym?
y) Prosimy o wyszczególnienie osób, które zatrudnione są z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności wraz z określeniem jego rodzaju?
z) 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.?

Odp. Wykonawca nie przejmie pracowników.

4. Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 8 pkt. 2 i 4 wzoru umowy, poprzez zmniejszenie
wygórowanych kar umownych o 50%.
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”.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy

Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 17/18

5. W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy
prawo zamówień publicznych, wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień
odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych oraz 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
- 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
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.
3. Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć:
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.
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)
b)
c)
d)
e)

wysokości podatku od towarów i usług,
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia,
wysokości kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia,
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym,
wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

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-e” 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. Nie zawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni 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.
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.”

Uzasadnienie:
Przeniesienie do treści wzoru umowy treści art. 142 ust.5 pzp nie można uznać za wystarczające.
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.
Odp. Przytoczony art. PZP odnosi się do umów dłuższych niż 12 miesięcy w tym
przypadku nie ma zastosowania.

6. 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 urlopowochorobowe. 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.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

7. 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
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zamówienia, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej może być spełniony
łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie”.
Uzasadnienie:

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.
Odp.
„Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedstawi:
wykazu dwóch usług w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia tj. (sprzątania) w tym
przynajmniej jednej w obiektach służby zdrowia o wartości powyżej 220 000,00 zł każda z
zrealizowanych (rozpoczął i zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również
wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców potwierdzonych aktualnymi referencjami”.
11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony
dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału”, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.”
Pytanie dotyczy?????? Które zdanie należy wyjaśnić?

8. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie przyznawał ilość punktów za kryterium
„doświadczenie” na podstawie ilość złożonych referencji?

Odp. pkt. 18.2 siwz
„doświadczenie waga 40
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Gdzie:
Przy kryterium DOŚWIADCZENIE zamawiający rozpatrywać będzie ilość złożonych przez
Wykonawcę referencji.
Wykonawca jeżeli złoży 5 i więcej pozytywnych referencji (sprzątanie) o wartości powyżej 220
000,00 zł każda z zrealizowanych (rozpoczął i zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych - również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców to przyznane zostanie 10 punktów w
przypadku złożenia mniejszej ilości referencji punkty nie zostaną przyznane”

9. Prosimy o informację na jakim etapie należy przedstawić wykaz usług. Do oferty, czy na
wezwanie?
Odp. siwz pkt „8.3 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz i kopię
referencji”

10. Prosimy o sprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznych lub
zawodowych. W rozdz. 6 pkt. 2 Zamawiający wymaga …dwóch usług o wartości 220 000,00 zł.,
natomiast w rozdz. 8 pkt. 8.16 na kwotę 120 000,00 zł. Prosimy o doprecyzowanie warunku
udziału.
Odp. 220.000,00 zł.

11. W kryterium oceny ofert, Zamawiający jako nazwę zadania podaje „usługa ochrony”? Prosimy
o wyjaśnienia.
Odp. Zmieniono, w pobranej siwz proszę poprawić samodzielnie.

12. Prosimy o potwierdzenie, że opracowane „ procedury sprzątania” dostarcza Wykonawca
którego oferta została najwyżej oceniona, tj. na wezwanie Zamawiającego.
Odp. Zamawiający wymaga aby „procedury sprzątania” dołączone były do oferty wraz z
wykazem środków myjąco dezynfekujących.

13. Proszę podać prognozowany termin rozpoczęcia usługi
Odp. 26 kwietnia 2018 godz. 6:00

14. Proszę podać średniomiesięczne zużycie worków na śmieci z podziałem na kolor oraz

pojemność lub proszę podać ilość koszy na śmieci występujących u Zamawiającego z
podziałem na ich pojemność.
Odp. 3 rozmiary czarne po 40 opakowań, 30 opakowań czerwone, 10 opakowań
niebieski, 5 zielone, żółte 5 op.
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15. Proszę podać średniomiesięczne zużycie:
- ręczników jednorazowych
- papieru toaletowego

Odp. Zamawiający posiada 41 podajników na papier toaletowy w tym personel 10, ZZ 84 szt.
Uzupełnienie papieru i ZZ wg potrzeb. Zamawiający nie posiada informacji o faktycznym
zużyciu asortymentu.

16. Proszę podać ilość pracowników oraz średniomiesięczną ilość pacjentów.
Odp. Zamawiający nie widzi związku z przetargiem. Prosimy o doprecyzowanie pytania.

17. Proszę podać jakiego rodzaju podłogi występują u Zamawiającego wraz podaniem ich metraży.
Odp. Zamawiający posiada na 90 % powierzchni podłogi przychodni wykładzinę z grupy
IQ oraz Premium firmy Tarkett AB. Pozostała powierzchnia podłóg to płytki podłogowe.
Szczegółowy metraż wymieniony w załączniku nr 1 do umowy.

18. Proszę podać kto zapewnia wagę do ważenia odpadów medycznych?
Odp. Zamawiający
19. Kto ponosi koszty jej legalizacji?
Odp. Zamawiający

20. Proszę podać czy pomieszczenia szatni udostępniane przez Zamawiającego Wykonawcy są
wyposażone w szafki BHP? Jeśli tak, proszę podać ich ilość.

Odp. Zamawiający przekazuje pomieszczenie szatni bez wyposażenia.

21. Proszę podać, czy pomieszczenia udostępniane Wykonawcy są wyposażone w meble (np.
krzesła, biurka, regały)?

Odp. Zamawiający przekazuje pomieszczenie bez wyposażenia.

22. Zamawiający podaje, iż w zakres usługi wchodzi mycie okien proszę podać ich metraż wraz z
podziałem na lokalizacje

Odp. Zamawiający informuje że posiada n/w ilość okien z podziałem na: Głuszyna 6 okien
– około 53 m², Solna - 40 – około 82 m²; Szylinga – 433 - około 896 m²;

23. Proszę podać, czy w Zamawiającego występują okna wysokościach wymagający użycia technik
alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu (podnośniki). Jeśli tak, proszę podać ich metraż

Odp. Zamawiający informuje, że nie ma takich okien. Na klatkach schodowych okna
powyżej 3 m.

24. Proszę podać, kto zapewnia wózki do transportu:
-odpadów
- bielizny

Odp. Wózki nie są wymagane.

25. Proszę podać, czy Zamawiający dopuści możliwość zamontowania na terenie przychodni
pralnico-suszarki?

Odp. Nie
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26. Proszę podać powierzchnię dachów podlegającą odśnieżaniu.
Odp. około 150 m²

27. Czy u Zamawiającego występują rękawy do zrzutu śniegu?
Odp. nie

28. Proszę podać przy jakim obciążeniu Zamawiający wymaga odśnieżania dachów?
Odp. Zgodnie z PN. Dokumentacja budynku dostępna u Zamawiającego.

29. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga aby osoba na zastępstwo w lokalizacji
Głuszyna przebywała na obiekcie przez 8 godzin, a jedynie na czas wykonania usługi.
Odp. Zamawiający nie wymaga aby osoba na zastępstwo w lokalizacji Głuszyna
przebywała na obiekcie przez 8 godzin.

W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do w/w przetargu, działając na podstawie
art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i projektu umowy.

1. W pkt. 18 SIWZ w tabeli kryterium oceny ofert widnieje zapis ,,Usługa ochrony”, prosimy o
zmianę.
Odp. Zmieniono, w pobranej siwz proszę poprawić samodzielnie.

2. Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie
PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?
Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z
wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:
Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur,
faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).
Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………
Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww.
adresu mailowego.
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest
…………………….
Odp. Zamawiający nie akceptuje formy elektronicznej faktur.

Witam
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Prosimy o potwierdzenie, że w obiekcie Głuszyna Wykonawca jest odpowiedzialny
za dostarczenie skrzyń na piasek i ich systematyczne uzupełnianie mimo, że
prace główne będą zlecane Wykonawcy tylko na zastępstwo za pracownika
Zamawiajacego?
Odp. za dostarczenie skrzyń na piasek i ich systematyczne uzupełnianie odpowiada
Wykonawca.

W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do w/w przetargu, zgodnie z art. 38 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, prosimy o udzielenie odpowiedzi na
poniższe pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy:

1. Dotyczy odpowiedzi udzielonej dnia 5.04.2018 na pytanie nr 5. Prosimy o potwierdzenie,
że Wykonawca w „procedurach sprzątania” może zaproponować, oprócz środków, które
Zamawiający podał z nazwy, również inne środki, niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia (np. do prania dywanów, do czyszczenia ekranów komputerów,
itd.). Oczywiście środki te byłyby stosowane po wcześniejszym zaakceptowaniu przez
Zamawiającego.
Odp. Zamawiający potwierdza.

