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Poznań 20 marca 2020 

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Usługę sprzątania, utrzymania w 

czystości obiektów i otoczenia przychodni, sprzątania obiektów WSPL-u” Nr ref. 5/20 Oferent, zwraca 

się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert w przedmiotowym postępowaniu o dwa 

tygodnie. Swoją prośbę uzasadniamy sytuacją panującą w kraju w związku z epidemią koronawirusa 

SARS-CoV2. a co za tym idzie w szczególności trudnościami w przeprowadzaniu wizji lokalnych 

obiektów objętych niniejszym postępowaniem. W związku z zamknięciem placówek oświatowych, 

szkół oraz przedszkoli cześć pracowników skorzystało z możliwości osobistego sprawowania opieki nad 

dzieckiem co dodatkowo ogranicza możliwość prawidłowego przygotowania się do złożenia oferty. 

Wnosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. 

Odp.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Usługę sprzątania, utrzymania 

w czystości obiektów i otoczenia przychodni, sprzątania obiektów WSPL-u” Nr ref. 5/20 

 

Oferent, się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania poniżej: 

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, 

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. Zamawiający po udzieleniu zamówienia nie dopuszcza możliwości wystawiania 

faktur przez inny podmiot.   
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2.  Zwracamy się z prośbą o modyfikację 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. Nie dopuszczamy zmiany warunków umowy.  Doświadczenie zamawiającego 
wskazuje na to iż firmy po podpisaniu umowy nie wywiązuję się we właściwy 

sposób, dlatego kary umowne zostały ustalone w takiej wysokości. 

 

3. 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 
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sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z  powyższym 

wnosimy jak na wstępie.  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie 

wyłącznie na zastępstwa urlopowo-chorobowe w przypadkach losowych i zdarzeniach 

niemożliwych do przewidzenia. 

 

4. 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”.  

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. Pkt. 11. 2 siwz „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”. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 

dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej może być spełniony łącznie przez 

Wykonawców występujących wspólnie. 

  

5. W związku z brakiem w treści SIWZ 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: 
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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: 

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 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095?cm=DOCUMENT
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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. 

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 
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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.” 

 

 

Uzasadnienie: 

 

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. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy. Wszystkie informacje 
dotyczące wprowadzenia PPK znane są na dzień sporządzenia oferty Wykonawcy. Treści 

art. 142 ust.5 Pzp stanowi o umowach zawartych dłuższych niż 12 miesięcy. 
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6. Prosimy o doprecyzowanie czy do obowiązków Wykonawcy należy sprzątanie pomieszczeń po 

remoncie. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający przewiduje 

remonty, jeżeli tak prosimy o wskazanie w jakim okresie i na jakim metrażu. 

Odp. Jeżeli będzie remont to tak. W najbliższym roku nie planujemy remontu.  

7. Proszę podać, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia z przeznaczeniem na 

magazyn oraz pomieszczenia socjalne dla osób sprzątających. Jeśli tak, to czy Wykonawca 

będzie ponosił z tego tytułu koszty?  

Odp. Tak udostępni na swój koszt. Wykonawca nie ponosi kosztów. 

8. Prosimy o wskazanie obecnego Wykonawcy wykonującego usługi sprzątania. 

Odp. Konsorcjum Spółdzielnia „Dozór” w Gnieźnie Ul. Zwirki i Wigury 19A 62-200 Gniezno  

9. Prosimy o podanie wartości faktur za usługi sprzątania z trzech ostatnich miesięcy. 

Odp. Miesięcznie 40.835,80 brutto. 

10. Prosimy o informację, czy na obecnego Wykonawcę była nałożona kara, jeśli tak to w jakiej 

wysokości? 

Odp. Nie była nałożona. 

11. Prosimy o wskazanie maksymalnej ilości powierzchni jaką może wyłączyć Wykonawca ze 

świadczenia usługi sprzątania. 

Odp. Nie ma możliwości wyłączenia powierzchni ze świadczenia usługi sprzątania. 

12. Prosimy o informację, czy Wykonawca może wykazać się tymi sami referencjami w kryterium 

oceny ofert co wykaże jako warunek udziału w postępowaniu. 

Odp. tak 

13. Prosimy o informację, czy Wykonawca uzyska maksymalną liczbę punktów w postępowaniu 

jeżeli łącznie wykaże się 5 referencjami zgodnymi z pkt. 6.2 SIWZ. 

Odp. tak 

 

Nawiązując do postępowania nr WSPL Zam. Publ. Nr 5/20  proszę o udzielenie odpowiedzi 
na pytanie poniżej: 
  
Proszę o potwierdzenie, iż Wykonawca musi załączyć do oferty: „procedury 
sprzątania” zgodne z wytycznymi Państwowego Inspektoratu Sanitarnego 
uwzględniające m.in.: zasady, sprzątania pod względem sanitarno – 
epidemiologicznym, zastosowanie sprzętu, zasad dezynfekcji, użyte środki, ich 
rodzaj w zależności od powierzchni, organizację pracy firmy, grafik pracy, imienny 
wykaz pracowników, sposób komunikowania się z pracownikami, dostępność 
pracowników, dokumentację dotyczącą wykonywanych prac i dezynfekcji, zeszyty 
kontroli itp. 
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Odp. Procedura sprzątania, organizację pracy, grafik pracy - dokumenty te są wymagane w odpowiedzi 

na wezwanie Zamawiającego wobec wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

Imienny wykaz pracowników – przed podpisaniem umowy 

 

Nawiązując do postępowania nr WSPL Zam. Publ. Nr 5/20 zwracam się z prośbą o udzielenie 

odpowiedzi na pytania poniżej: 
  

1. Proszę o podanie dokładnej liczby metrów, która podlega polimeryzacji. 
Odp. 4800 m 

2. Proszę o podanie metrażu rynien, które podlegają czyszczeniu przez Wykonawcę. 
Odp. 300 m 

3. Proszę o informację czy istnieje możliwość wstawienia pralki. 
Odp. Istnieje możliwość wstawienia pralki. Zamawiający nie dopuszcza prania na swoim terenie 
mopów i odzieży ochronnej. 

4. Proszę o informację jaką odzież i ile kilogramów tygodniowo Wykonawca ma oddawać 
do pralni. 

Odp.  Raz w tygodniu odbiór pralni, fartuchy, kitle, ręczniki, prześcieradła, koce. 
5. Proszę o informację ile razy w roku mają być wykonywane usługi DDD. 

Odp. 1 raz w roku. 
 

Dotyczy przetargu: Sprzątania, utrzymania w czystości obiektów i otoczenia przychodni 

sprzątania obiektów WSPL-u 

Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 5/20 

 

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. Z uwagi na wzrastające zagrożenie epidemiologiczne związane z epidemią 
koronawirusa oraz zaleceniami kierowanymi zarówno ze strony władz 
państwowych jak i kierownictwa Wykonawców składających oferty, które 
zalecają pracę zdalną oraz ograniczenie do minimum kontaktów wnosimy o 
umożliwienie złożenia oferty w wersji elektronicznej na podstawie aktualnie 
obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych. 
W obecnej sytuacji składanie ofert w wersji papierowej wymusza przygotowanie 
szeregu dokumentów wymagających kontaktu z wieloma osobami (choćby w zakresie 
podpisów podpełnomocnictwami, umowami konsorcjum czy dokumentami 
wadialnymi, a także sam tryb otwarcia ofert oraz pozostałe czynności wymagane w 
podstępowaniu) a to w sposób znaczny zwiększa zagrożenie rozprzestrzeniania się 
wirusa. 
W przypadku niemożliwości wprowadzenia wnioskowanych przez nas zmian na 
obecnym etapie postepowania – wnioskujemy o unieważnienie aktualnie toczącego 
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się postępowania i ogłoszenie kolejnego, zakładającego składanie oferty w wersji 
elektronicznej. 

Odp. Zamawiający nie wyraz  zgody. 

2. Prosimy o informację 

• czy Zamawiający zalega z płatnościami wobec obecnego wykonawcy (jeżeli tak, to w jakiej 
wysokości one występują i jakiego okresu dotyczą ), 

Odp. Nie zalega 

• czy w stosunku do aktualnego Wykonawcy Zamawiający naliczał kary umowne w okresie 
ostatnich 12 miesięcy  (jeśli tak za co i w jakiej wysokości). 

Odp. Nie naliczył. 

Informacje te są niezbędne w celu oszacowania ewentualnych ryzyk i dodatkowych kosztów 

związanych np. z czasowym kredytowaniem usługi, które muszą być uwzględnione w kosztorysie do 

przedmiotowego Zamówienia, a co za tym idzie są z nią powiązane. 

3. Zamawiający wymaga w Opisie Przedmiotu Zamówienia przedstawienia na etapie oferty takich 
dokumentów jak: procedury sprzątania, organizację pracy, grafik pracy, imienny wykaz pracowników 
itd. Prosimy o potwierdzenie iż dokumenty te są wymagane w odpowiedzi na wezwanie 
Zamawiającego wobec wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona. Szczególnie 
wygórowanym jest wymaganie imiennego wykazu pracowników już na etapie składania ofert. 
Wykonawca nie jest w stanie wskazać Zamawiającemu na obecnym etapie postępowania konkretnych 
pracowników którzy będą realizować usługę na obiekcie oraz są zatrudnieni na umowę o pracę. 
Dodatkowo sam Zamawiający w zapisach umowy §8 wskazuje na konieczność załączenia takiego 
wykazu dopiero na etapie realizacji umowy oraz pod groźbą kar umownych. Dla tego dokumentu 
prosimy o potwierdzenie, iż ma być on złożony przed podpisaniem umowy. 

Odp. Procedura sprzątania, organizację pracy, grafik pracy - dokumenty te są wymagane w 

odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wobec wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona. 

Imienny wykaz pracowników – przed podpisaniem umowy 

 

4. Z treści art. 36b p.z.p. regulującego wprowadzanie podwykonawców 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. 36b ust.1a P.zp.). 

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę nazw 

podwykonawców znanych na etapie składania ofert. 

Odp. tak 

5. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przez wymogi referencji w zakresie zbliżonym do przedmiotu 
zamówienia ma na myśli usługi sprzątania w obiektach służby zdrowia lub obiektach prowadzących 
działalność leczniczą.  

Obiekt Zamawiającego zawiera różne strefy czystości m.in. strefę III najwyższego poziomu higieny oraz 

czystości bakteriologicznej. Zakres usługi obejmuję choćby gospodarowanie odpadami medycznymi. 

Stosowane środki oraz technologie wymagają zupełnie innemu reżimu i poziomu sanitarnego w 

porównaniu do obiektów w których nie leczeni są pacjenci (banki, biura).  

Odp. nie 
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6. Prosimy o dopuszczenie umowy zlecenia jako formy zatrudnienia w nagłych przypadkach tj. 
pracownikach zatrudnianych na zastępstwa chorobowe, zastępstwa urlopowe oraz w przypadku 
absencji personelu. 

Wymóg stawiany przez Zamawiającego aby pracownicy byli zatrudnieni tyko i wyłącznie na umowę o 

pracę generuje o ok 30% większy koszt pracowniczy niż w przypadku dopuszczenia umów zlecenie w 

przypadkach zastępstw chorobowych i urlopowych, a co za tym idzie zwiększa cenę oferty 

przetargowej każdej z firm, która jest kosztem dla Zamawiającego. W związku z powyższym 

dopuszczenie umów zlecenie jest jak najbardziej wskazane z punktu widzenia ekonomicznego. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie 

wyłącznie na zastępstwa urlopowo-chorobowe w przypadkach losowych i zdarzeniach 

niemożliwych do przewidzenia. 

 

1. Prosimy o doprecyzowanie zapisów §4 ust. 5  projektu umowy i potwierdzenie, iż kontrola jakości i 
prawidłowości wykonanych przez Wykonawcę czynności (prac) w ramach świadczonej usługi będzie 
dokonywana w obecności pracownika Wykonawcy lub w przypadku wystąpienia zastrzeżeń do co do 
jakości świadczonych usług Zamawiający poinformuje niezwłocznie o tym fakcie wykonawcę. 

Odp. Zamawiający wymaga obecności koordynatora Wykonawcy w miejscu świadczonych usług 
zgodnie z załącznikiem do umowy str. 5 pkt 3: 

„Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę nadzorująca pracę ekipy 

sprzątającej w sposób ciągły tzw. brygadzistka (na dwie przychodnie Szylinga, 
Solna), która powinna być obecna na terenie obiektu (ul. Szylinga) w dni 

powszednie od godz. 7.00 do 15.00 w pozostałych godzinach pod telefonem – 

reagując na bieżąco na sytuacje w przychodni, koordynując prace porządkowo – 
dezynfekcyjne (osoba posiadająca wiedzę specjalistyczną w zakresie higieny 

szpitalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad utrzymania czystości w 
zakładach opieki zdrowotnej i zasad dezynfekcji). Sposób komunikacji 

Zamawiającego z osobą nadzorująca musi być jasno określony (wymagamy 

kontaktu telefonicznego – komórka).” 
W związku z powyższym wszelkie zastrzeżenia co do jakości świadczenia usługi będą zgłaszane w 
obecności koordynatora – przedstawiciela wykonawcy. 

 

2. Zamawiający w §6 pkt. 2 Projektu umowy wskazuje na konieczność zapłaty 150% kwoty nałożonej kary 
przez organy kontroli. Zamawiający w zakresie kontroli prawidłowości wykonywanych usług dysponuje 
zapisami z §4 pkt. 8-10 pozwalającymi na nałożenie kary umownej za nie wykonanie umowy, nie 
dokonanie poprawek lub nie należyte wykonanie umowy. Zatem dochodzi tu do jasnej sytuacji 
podwójnego karania wykonawcy oraz bezpodstawnego wzbogacania się dodatkową kwotą 50% 
nałożonej kary. Wnosimy o zmniejszenie jej wysokości do 100% i faktycznie nałożonej kary przez 
organy kontroli. 

3. Prosimy o potwierdzenie, iż podstawą naliczenia kary umownej o której mowa w §4 pkt. 10. Projektu 
umowy, będzie uprzednie wezwanie Zamawiającego do wykonanie danej czynności zgodnie z §4 ust. 
7. W przypadku braku reakcji lub nie wykonania czynności przez wykonawcę Zamawiający naliczy kary 
umowne. 

Odp. Zamawiający informuję, że nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy 

(dotyczy to pozostałych punktów: 2, 3). Celem Zamawiającego nie jest nakładanie kar 

umownych na Wykonawcę, lecz zapewnienie prawidłowego poziomu realizowanych 

usług (właściwego stanu czystości w użytkowanych obiektach) zgodnych z siwz.  
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4. Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy wymaga, aby środki do dezynfekcji mogły 
być stosowane w obecności pacjentów (brak działania drażniącego i uczulającego). 
Pragniemy zaznaczyć, że wszystkie środki dopuszczone do stosowania na rynku 
polskim do dezynfekcji mają zapis w karcie charakterystyki o działaniu drażniącym, 
uczulającym oraz określonym stopniu toksyczności. Zapis ten jest związany ze 
składem chemicznym preparatu i obowiązującymi w tym zakresie oznaczeniami 
preparatu w formie koncentratu. W praktyce środki do dezynfekcji są stosowane jako 
roztwory w niskich stężeniach użytkowych i w takich warunkach są całkowicie 
bezpieczne dla pacjentów i mogą być stosowane w pomieszczeniach o wysokim 
reżimie sanitarnym. Prosimy zatem o dopuszczenie preparatów do dezynfekcji, 
których roztwory robocze nie stanowią zagrożenia dla pacjenta. 

Odp. Tak dopuszczamy preparaty do dezynfekcji, których roztwory robocze nie stanowią zagrożenia dla 

pacjenta po uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego. 

 

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. Tak dopuszczamy dodatkowe środki niezbędne do należytego wykonania zamówienia (np. środek 

do prania dywanów, do czyszczenia ekranów, itd.) po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 

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 we własnym zakresie zapewnia również 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. NIE. 

 

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. Tak dopuszczamy. 

 

9. Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy w wykazie środków dezynfekcyjnych opisuje preparat Medi 
Spray o spekrtrum : B- (łącznie z Tbc, MRSA ) F, V-łącznie z HBV, HCV, HIV,  Grypy (H1N1, H5N1) , 
Adeno , Rota  ,Noro . Z aktualnej informacji od producenta preparat ten został wycofany, jak również 
jego spektrum nigdy nie obejmowało działania na Adeno. Obecnym zamiennikiem jest Velox Spray 
Natural, spektrum działania: B, (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V (HBV, HCV, HIV, 



 
 
Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 5/20 

Vaccinia, Ebola, Herpes Siplex, Corona), czas działania do 60 sekund. W związku z powyższym prosimy 
o dopuszczenie Velox Spray Natural za Medi Spray.  

Odp. Tak dopuszczamy. 

 

10. Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy w wykazie środków dezynfekcyjnych opisuje preparat Velox 
Foam Extra o spektrum: B(łącznie  z MRSA Tbc), F, V(łącznie z HBV, HCV, HIV, , Vaccinia,  H1N1,H5N1, 
Rota ,Ebola )- 1 min, Tbc- 5 minut w warunkach czystych, 10 minut w warunkach brudnych. Z aktualnej 
ulotki od producenta preparat ten nie działa na wirusa Rota. W związku z powyższym prosimy o 
dopuszczenie preparatu Velxo Foam Extra o spectrum : :  B, (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. 
terrae), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola, Corona), oraz 
pozostałych właściwościach bez zmian. 

11. Odp. Tak dopuszczamy. 

 

12. Prosimy o informację ile dni w tygodniu ma być wykonywana usługa we wszystkich 
lokalizacjach, czy tylko dni robocze, czy też dni wolne: sobota i niedziela? 

Odp. Tylko dni robocze 

13. Prosimy o podanie zapotrzebowanie na pracowników związanych z transportem wewnętrznym na 
podstawie dotychczasowego zapotrzebowania: ilu jest niezbędnych pracowników, w jakich godzinach i 
jakich dniach i do jakich prac?  
 

Odp. Zamawiający rezygnuje z tego zapisu warunków sprzątania. 
 

 

14. Odnośnie usługi zbierania, przekazywania i odbierania z pralni odzieży ochronnej z prowadzeniem 
ewidencji, prosimy o info gdzie znajduje się pralnia, czy na terenie przychodni, czy Wykonawca musi 
transportować pranie do pralni na terenie  miasta? 
 

Odp. Pralnia znajduje się na terenie miasta, Wykonawca nie odpowiada za transport. Pralnia we własnym 
zakresie odbiera odzież ochronną od Zamawiającego.  

15. Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy wymaga Przed okresem zimowym wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia 2 pojemników z pokrywą na piasek i sól i systematyczne ich uzupełnianie 
(wielkość pojemników do ustalenia z Zamawiającym przed okresem zimowym). Dotyczy każdej z 3 
lokalizacji  
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie 1 pojemnika na mieszankę piaskowo-solną? 

Odp. Tak w lokalizacjach Szylinga i Głuszyna po 1 pojemniku. 

16. Zamawiający wymaga: 
- Systematyczne koszenie trawnika na terenie Szylinga znajduje się ok. 2500 m² trawnika 

Wnosimy o określenie: 

- okresu w roku w jakim powinno być przeprowadzone koszenia 

- częstotliwości z jaka ma być przeprowadzone koszenie trawnika 

Odp. Wg potrzeb 

17. Zamawiający wymaga od wykonawcy przeprowadzania deratyzacji na zasadach określonych w 
uchwale rady miasta w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
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miasta poznania w terminach i częstotliwości w niej zawartych poprzez wyłożenie oznakowanych stacji 
z trutką w pomieszczeniach piwnicznych o powierzchni około 1000 m², oznakowanie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, usunięcie stacji trutek po zakończonej deratyzacji (po 1,5 miesiąca od 
wyłożenia) oraz bieżącego usuwania martwych gryzoni. 

 
Ile oznakowanych stacji z trutką ma być wyłożonych w pomieszczeniach 
piwnicznych o powierzchni około 1000 m² 
Ile razy w ciągu trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia procesu deratyzacji. 
 
Odp. Zgodnie z dobrą praktyką stosowaną przez specjalistyczne 
firmy zajmujące się deratyzacją 
 

18. Wnosimy o podanie powierzchni okien które ze względu na swoje położenie muszą być myte techniką 
alpinistyczną, z podziałem na lokalizacje 
 

Odp. Nie ma takich okien do mycia których należy używać technik alpinistycznych. 

19. Wnosimy o podanie minimalnej obsady personelu sprzątającego wymaganej przez Zamawiającego, z 
podziałem na poszczególne lokalizacje 

ODP. 

Solna – 1 osoba (1/1 etat) 

Szylinga: 

1 osoba teren zewnętrzny od godz.6 

2 osoby : 

w godz. 6-14 - 1 osoba 

w godz 7 – 15 – 1 osoba w tym osoba koordynująca pracę personelu 

po południu 5 osób 

Głuszyna – 1 osoba (na czas zastępstwa) 

20. Wnosimy o podanie miesięcznego zapotrzebowania na artykuły higieniczne tj. papier toaletowy, 
ręczniki ZZ.  

Odp. 

ZZ 20 opakowań po 3200 list /miesięcznie 

papier toaletowy: 60 szt (rolka duża do pojemnika – szary)miesięcznie 

celulozowy biały 48 szt./ miesięcznie 

21. Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy leżeć będzie zapewnienie 
sprzętu do koszenia trawników? 
Jeżeli po stornie Wykonawcy wnosimy o podanie wymaganych sprzętów wraz 
z podaniem ich ilości  
 
Odp. Po stronie Wykonawcy 

22. Po czyjej stronie: Zamawiającego czy Wykonawcy leży zapewnienie pojemników do 
transportu 
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-Transport odpadów komunalnych  
-Transport odpadów medycznych 

Jeżeli po stronie Wykonawcy wnosimy o podanie min ilości pojemników do w/w 
transportów. 

Odp. Pojemniki zabezpiecza Zamawiający. 

23. Po czyjej stronie: Zamawiającego czy Wykonawcy leży zapewnienie oznakowanych 
stacji do przeprowadzenia procesu deratyzacji? 

Odp. Po stronie Wykonawcy 

 
 


