
     Świętochłowice, dn. 12.06.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:   postępowania na  kompleksową  usługę  w zakresie  utrzymania czystości  i  czynności 
pomocniczych  w obiektach Zespołu Opieki  Zdrowotnej  w Świętochłowicach  sp.  z  o.o. ,  znak 
sprawy 14/ZA/17

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące 
pytania:

Pytanie 1
Zwracamy  się  o  zamieszczenie  w  projekcie  umowy,  postanowienia  umożliwiającego  stronom  rozwiązanie 
umowy za 3 miesięcznym  wypowiedzeniem.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Mając na uwadze przepis § 9  zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym 
Załącznik  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  zwracamy  się  o zmianę  o 50%  wysokości  kar 
umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Odnosząc  się  do  sposobu  obliczenia  ceny ofertowej,  określonego w SIWZ,  proszę  o     potwierdzenie  ,  że w 
związku  z  wejściem w  życie  przepisów  nakładających  na  Wykonawcę  obowiązek  kalkulowania  ceny z 
uwzględnianiem w kosztach pracy na 2017 r. co najmniej „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości 13 zł, 
Zamawiający będzie badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a 
więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej 
pzp), tj. weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy dla umów zlecenia ustaloną minimalną 
stawkę godzinową w wysokości 13 zł.

Odp.: Zamawiający będzie badał ceny złożonych ofert jeśli będą one wydawać się  rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego, zgodnie z art 90 ust. 1 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pytanie 4
W zawiązku  z  faktem,  że Zamawiający  w prowadzonym przez  siebie  postępowaniu  uwzględnił  możliwość 
zmiany wynagrodzenia umownego wyłącznie w oparciu o przesłanki, określone w     art. 142 ust. 5 ustawy PZP   (co 
nie  rekompensuje  zwiększonych  kosztów  zatrudnienia  osób  o wyższych  kwalifikacjach   lub  zarabiających 
powyżej  minimalnego  wynagrodzenia/minimalnej  stawki  godzinowej),  wnosimy  o  uzupełnienie  zawartej  w 
SIWZ i/lub wzorze umowy tzw. „klauzuli waloryzacyjnej” o dodatkowe postanowienie, przewidujące możliwość 



zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  w przypadku zmiany kosztów wykonania usługi    innych,  niż   
koszty wynikające ze zmiany przepisów prawa.

Odp.:  Zamawiający  w  przedmiotowym  postępowaniu  określił  możliwość  zmiany  wynagrodzenia 
umownego w projekcie umowy (§ 13 ust. 2 pkt 2) załącznym do SIWZ. Zapisy tam zawarte 
odnoszą się  zarówno dp przesłanek określonych w art.  142 ust.  5 ustawy Prawo  Zamówień 
Publicznych, jak również wyszczególniają inne sytuacje, gdy zmiany takie będą dopuszczalne.

Pytanie 5
W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu będzie badał cenę każdej 
oferty przez pryzmat zawarcia  w niej  kosztów uwzględniających co najmniej   minimalne wynagrodzenie za 
pracę  lub  minimalną  stawkę  godzinową,  proszę  o  udzielenie  odpowiedzi,  w  jaki  sposób  Zamawiający 
weryfikował  będzie,  czy  wspomniane  minimalne  wynagrodzenie lub  minimalna stawka godzinowa nie 
będą  –  w  celu  obejścia  obowiązujących  przepisów  –  pomniejszane  przez  wykonawców  o  koszty 
korzystania przez pracowników ze sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi albo inne 
koszty, np. koszty szkoleń?

Odp.: Zamawiający zastrzegł sobie w pkt 10 załącznika nr 1 do SIWZ możliwość wykonania czynności 
kontrolnych  wobec  Wykonawcy  bądź  Podwykonawcy  odnośnie  zatrudnienia.  Jest  to 
zastrzeżenie na etapie realizacji umowy. Kontrola ta będzie realizowana zgodnie z  § 8 ust. 3 
projektu umowy. Odnosząc się do badania ceny oferty – patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

Pytanie 6
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.)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.


