
     Świętochłowice, dn. 30.06.2017 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
Czy punkty karne  określone  w  par.  nr  9  pkt  3a-j  mogą  być  przyznane,  tylko  w  przypadku  jeśli 
wykonawca nie usunie nieprawidłowości w ściśle określonym czasie ustalonym przez Zamawiającego? 

Odp.: Usunięcie nieprawidłowości nie będzie miało wpływu na przyznanie punktów za już stwierdzone 
nieprawidłowości.

Pytanie 2
Czy procedura nakładania kar umownych według postanowień umowy zawartych w par. 9 projektu 
umowy będzie uwzględniać następujące etapy:
- zgłoszenie Wykonawcy zastrzeżeń przez Zamawiającego będzie następować w ramach postępowania 
reklamacyjnego niezwłocznie od momentu stwierdzenia przypadków niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy,
- brak niezwłocznego usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych przypadków niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy będzie stwierdzany w formie protokołu reklamacyjnego przez 
komisję z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy niezwłocznie od momentu 
stwierdzenia zastrzeżeń, w którym zostanie określony precyzyjnie zakres naruszenia oraz wnioski 
pokontrolne,
- dopiero po spełnieniu powyższego aktualizować się będzie uprawnienie Zamawiającego do nałożenia 
kary umownej.  

Odp.: Kontrola będzie wykonywana zgodnie z zapisami  §9 projektu umowy na podstawie protokołu 
kontroli usługi sporządzanego raz na miesiąc, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania 30 i 31 
z dnia 14.06.2017 r. oraz pytania nr 1 niniejszego pisma. Kontrola czystości wykonywana jest 
codziennie przez wyznaczone przez Zamawiającego osoby odpowiedzialne za oddziały szpitalne 
lub  inne  jednostki  organizacyjne  ZOZ  Świętochłowice.  Prawo  doraźnej  kontroli  czystości 
przysługuje także pielęgniarce epidemiologicznej.

Pytanie 3
Wykonawca w formularzu cenowym wycenia usługę kompleksowego utrzymania czystości oraz usługi 
pomocnicze przy pacjencie. W umowie par. 5 ma zostać określony procentowy udział usług utrzymania 
czystości,  transportu  wewnątrzszpitalnego,  obsługi  pomieszczeń  dystrybucji  posiłku,  usług 
pomocniczych.  Wg  interpretacji  wydanej  przez  Dyrektora  Izby  Skarbowej  w  Poznaniu,  usługi 



transportu wewnątrzszpitalnego mieszczą się w zakresie usług pomocniczych objętych stawką podatku 
Vat  „ZW”.  Prosimy  zatem  o  informację  w  jaki  sposób  zostanie  cena  z  formularza  ofertowego 
przeniesiona do umowy?
 
Odp.: Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy w ten sposób, by był on zbieżny z danymi 

zawartymi w formularzu ofertowym. W związku z tym § 5 ust. 1 projektu umowy otrzymuje 
brzmienie: 

„Za  wykonanie  usługi  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  …....  zł  miesięcznie(słownie: 
…............................)  z tym, że:

1) miesięczna wartość  brutto usługi w zakresie utrzymania czystości wynosi: …................ zł, łącznie 
70% wartości całej usługi.

2) miesięczna  wartość   brutto  usługi  w  zakresie  usług  pomocniczych  przy  pacjencie  wynosi: 
…................ zł, łącznie 30% wartości całej usługi.”

Równocześnie  informujemy,  iż  modyfikacji  ulega  wzór  formularza  ofertowego  przez  dodanie  w 
pozycjach A i B wartości netto. Zmieniony SIWZ wraz z załącznikami zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego.

Pytanie 4
Czy  usługa  transportu  wewnątrzszpitalnego  ma  zostać  wyceniona  w  oparciu  o  cenę  za  metr 
kwadratowy? Nadmienię, iż usługa transportu jest wykonywana w oparciu o organizacje pracy a nie w 
oparciu  o wydajność pracy – jak  to  ma  miejsce  przy usłudze utrzymania  czystości,  w związku  z 
powyższym cena  za  usługę  transportu powinna  być  wyceniona  ryczałtowo  analogicznie  do  usługi 
pomocniczej przy pacjencie.  

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 3.

Pytanie 5
Proszę podać dokładną  ilość  metrów pomieszczeń dystrybucji  posiłku,  tak aby Wykonawcy mogli 
określić  dokładną cenę  usługi wykonywaną  na  w/w powierzchniach,  w oparciu o cenę utrzymania 
czystości  za  metr  kwadratowy.  -  zgodnie  z  formularzem ofertowym.  Dokładna  ilość  metrów jest 
potrzebna  aby  w  przypadku  podpisania  umowy,  wykonawcy  mogli  dokładnie  określić  udział 
procentowy i wartość usługi obsługi pomieszczeń dystrybucji posiłków, tak aby właściwie uzupełnić 
druk umowy - zgodnie z formularzem ofertowym   

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 3.

Pytanie 6
Jak należy rozumieć informację zawartą w załączniku nr 2 do SIWZ- gdzie jest określona orientacyjna 
ilość metrów na których ma być wykonywana usługa. Czy faktyczny metraż jest inny niż ten wskazany 
w SIWZ? Jeśli faktyczny metraż jest inny, proszę o dookreślenie jakie różnice mogą wystąpić?

Odp.:Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  otwarcia/zamknięcia  oddziałów/komórek 
organizacyjnych  w sytuacji,  której  był  w  stanie  przewidzieć  na  etapie  postępowania.  W tej 
sytuacji może ulec zmianie powierzchnia przeznaczona do sprzątania.



Pytanie 7 
Z jakich powodów faktyczny metraż na którym będzie wykonywana usługa może się różnić od metrażu 
wskazanego w SIWZ?   

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 6.

Pytanie 8
Czy  w  przypadku  zmiany  metrażu  powierzchni,  cena  usługi  utrzymania  czystości  zostanie 
odpowiednio przeliczona wg stawki za metr określonej w formularzu cenowym?    

Odp.: Tak.

Pytanie 9
Czy sformułowanie SIWZ w załączniku „Opis przedmiotu Zamówienia” , „Zamawiający ustala relację 
usług sprzątania do usług pomocniczych przy pacjencie w oddziałach Szpitala na 70% do 30%.”  ma 
charakter  wiążący  dla  wykonawców  czyli  Wykonawcy  są  zobowiązani  złożyć  ofertę,  w  której 
czynności pomocowe przy pacjencie nie przekraczają 30% wartości przedmiotu zamówienia, czy też , 
mając na uwadze, że obowiązek właściwej kalkulacji usługi,  jak również właściwego zastosowania 
stawek VAT leży po stronie Wykonawcy, to Wykonawcy sami są zobowiązani,  ustalić  odpowiednią 
wycenę przedmiotu zamówienia wraz z ustaleniem  udziału procentowego wartości usługi czynności 
pomocowych przy pacjencie  w przedmiocie  zamówienia,  a  co za tym idzie udział  wartości usługi 
czynności pomocowych przy pacjencie może przekroczyć 30% wartości przedmiotu zamówienia, jeśli 
wynikać to będzie z kalkulacji Wykonawcy?    

Odp.: Zgodnie z SIWZ..

Pytanie 10
Prosimy o uregulowanie w umowie kwestii gospodarki odpadami i dodanie do wzoru umowy zapisu
„W myśl ustawy o odpadach Strony uzgadniają, że wytwórcą odpadów jest Zamawiający. Wykonawca 
nie  ponosi  kosztów  zagospodarowania  odpadów.  Wszystkie  obowiązki  wynikające  z  ustawy  o 
odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska należą do Zamawiającego. Zamawiający zapewni 
Wykonawcy odpowiednie pojemniki na odpady oraz właściwe magazynowanie odpadów zgodnie z 
zasadami  gospodarowania  odpadami,  wymaganiami  ochrony  środowiska  oraz  planami  gospodarki 
odpadami”.    

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11
Prosimy o potwierdzenie, że w skład usługi utrzymania czystości, którą Wykonawca wycenia w pkt. A) 
Formularza  ofertowego  wchodzą  usługi  utrzymania  czystości,  transportu  wewnętrznego 
(niezwiązanego  z  pomocą  przy  pacjencie)  i  obsługi  pomieszczeń  dystrybucji  posiłków,  tak  jak 
Zamawiający wskazał to w par. 5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy, a w pozycji B) Formularza ofertowego 
Wykonawca wycenia wszystkie usługi pomocnicze przy pacjencie , w tym transport pacjentów?     

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 3.



Pytanie 12
Proszę o potwierdzenie,  że Wykonawca  ma obliczyć procentową relację usług sprzątania do usług 
pomocniczych przy pacjencie w oddziałach Szpitala 70% do 30% od ceny netto? Jeśli nie prosimy o 
podanie sposobu obliczania ceny.     

Odp.: Od ceny brutto za usługę sprzątania.

Pytanie 13
Zamawiający w załączniku nr 1.2 do siwz w tabelce ze strefami czystości zaleca proces jednoetapowy, 
wykonywany przy użyciu preparatu myjąco-dezynfekującego. Natomiast w załączniku nr 1.3 do siwz 
w tabelce „wykaz preparatów do mycia i dezynfekcji…” punkty 2, 6, 8 opisuje preparaty, które nie 
posiadają właściwości myjących. Prosimy o informację,  czy Wykonawca ma  tak dobrać środki aby 
były zgodne z opisem w tabelce  „wykaz  preparatów do  mycia  i  dezynfekcji…”? Który zapis  jest 
wiążący dla Wykonawcy?      

Odp.: Obydwa zapisy obowiązują w załączniku nr 1.2 do SIWZ. Proces jednoetapowy nie dotyczy 
środków do kontaktu z żywnością.

Pytanie 14
Zamawiający  w  załączniku  nr  1.3  do  siwz  pkt  2  wymaga  do  szybkiej  dezynfekcji  powierzchni 
stosowania chusteczek alkoholowych i bezalkoholowych. Natomiast w tabelce „wykaz preparatów do 
mycia i dezynfekcji…” Zamawiający podał opisy środków do szybkiej dezynfekcji w sprayu i w pianie. 
Który zapis jest wiążący dla Wykonawcy? Czy Wykonawca ma także zaoferować środki w sprayu i w 
pianie zgodnie z pkt 4 i 6 tabelki „wykaz preparatów do mycia i dezynfekcji…”?       

Odp.: Obydwa zapisy obowiązują w załączniku nr 1.3 do SIWZ. Zamawiający wymaga preparatu do 
szybkiej dezynfekcji w sprayu lub w pianie do powierzchni trudnodostępnych i kółek.

Pytanie 15
Zamawiający w załączniku nr 1.3 do siwz „środki myjące” pkt  2 wymaga środka zawierającego w 
składzie  15-30%  niejonowych  związków  powierzchniowo  –  czynnych.  Zgodnie  z  aktualną  kartą 
charakterystyki  ze  strony  producenta,  środek  ten  zawiera  30%  i  więcej  niejonowych  środków 
powierzchniowo – czynnych. Prosimy o korektę zapisu?        

Odp.: Zamawiający skoryguje zapis.

Pytanie 16
Czy do dezynfekcji powierzchni zabrudzonej organicznie Zamawiający dopuści także środek na bazie 
aktywnego chloru, we wszystkich oddziałach szpitalnych?         

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17
Prosimy o informację do jakich stref sanitarnych należą: apteka szpitalna, pomieszczenia dystrybucji 
posiłków, Izby Przyjęć, pomieszczenia POZ nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, depozyt?          



Odp.:  Apteka  szpitalna  –  czystość  ciągła,  obszar  wolny od patogenów;  pomieszczenia  dystrybucji 
posiłków – czystość ogólna, obszar pozbawiony ryzyka; Izba Przyjęć – czystość zmienna; POZ 
nocnej I świątecznej opieki zdrowotnej – strefa II, obszar niskiego ryzyka; depozyt – czystość 
ogólna, obszar pozbawiony ryzyka.

Pytanie 18
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  dodatkowych  środków  do  dezynfekcji  oprócz 
wymienionych w załączniku nr 1.3 do siwz w tabelce „wykaz preparatów do mycia i dezynfekcji…” 
(np.  dezynfekcja  lamp  UV,  bakteriobójczych,  dezynfekcja  wanien  porodowych,  dezynfekcja  przez 
zamgławianie, itp.)?          

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  dodatkowych  środków  do  mycia  oprócz 
wymienionych  w  załączniku  nr  1.3  do  siwz  „środki  myjące”  (np.  mycie  monitorów  LCD, 
odkamienianie wanien porodowych, sprzątanie po remoncie, środki do zmywarek, itp.)?           

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20
Czy Zamawiający posiada myjnie – dezynfektory do basenów, kaczek? Kto zapewnia środki do tych 
urządzeń, Wykonawca czy Zamawiający?            

Odp.: Wykonawca.

Pytanie 21
Kto zapewnia środki do zmywarek do naczyń, Wykonawca czy Zamawiający?            

Odp.: Wykonawca.

Pytanie 22
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości systemów dozujących. W załączniku nr 1.1 do SIWZ pkt 5 
Zamawiający podaje: „Wykonawca na własny koszt  zamontuje systemy dozujące w brudownikach  
i  pomieszczeniu  przeznaczonym do  mycia  i  dezynfekcji  wózków transportu  wewnątrzszpitalnego  
w ilości 15 szt.”, natomiast w Załączniku nr 1.3 do SIWZ, na str. 33, pkt 3 jest napisane: „Do pozycji 
od  1  do  3  Tabeli  Zamawiający  wymaga  na  czas  trwania  umowy dostarczenia  bezpłatnie  11  szt. 
systemów dozujących”.   

Odp.: Nastąpiła omyłka pisarska. Chodziło o 15 szt. i zamawiający dokona korekty w SIWZ.

Pytanie 23
Czy Zamawiający dopuści jako preparat  do szybkiej dezynfekcji (Tabela pt: „Wykaz preparatów do 
mycia i dezynfekcji powierzchni dużych i małych, poz. nr 6) Incidin Liquid Spray?            

Odp.: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 24
Prosimy o  informację  ile  wózków do  transportu odpadów medyczny i  komunalnych oraz bielizny 
brudnej i czystej wymaga Zamawiający?            

Odp.: Ilość wózków leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 25
Prosimy o podanie nazwy handlowej preparatu, który obecnie stosowany jest u Zamawiającego, jako 
preparat  do mycia i dezynfekcji powierzchni,  wyrobów i wyposażenia medycznego, na bazie QAV. 
Zakres działania – B i F zgodnie z normą PN EN 16615. V (HBV, HCV, HIV, rota wirusy) – w czasie 
do 30 minut (poz. nr 5 w tabeli pt. „Wykaz preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni dużych 
i małych”).            

Odp.:  Aktualnie  stosowany jest  preparat  Incidin  Pro  w  stężeniach  zależnych od aktualnej  sytuacji 
epidemiologicznej.

Pytanie 26
Z jaką częstotliwością będą wykonywane badania mikrobiologiczne?            

Odp.: Raz na kwartał i w razie potrzeby w różnych jednostkach organizacyjnych.

Pytanie 27
Odpowiedzialność wobec Stacji Sanitarno – Epidemiologiczną ograniczyć do winy Wykonawcy. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28
Czy  zamontowane  systemu  dozujące  (15  szt)  oraz  wycieraczki  (10szt)  pozostają  własnością 
Wykonawcy i zostaną zabrane w przypadku wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego wynikającego  
z niniejszej umowy na wykonywanie zamówienia publicznego?             

Odp.:  Zamontowane  systemy  dozujące  po  zakończeniu  umowy  pozostają  u  Zamawiającego, 
wycieraczki nie.

Pytanie 29
Proponujemy  aby  procedury  i  instrukcje  obowiązujące  w  ZOZ  w  Świętochłowicach,  które  jest 
zobowiązany  przestrzegać  Wykonawca  przy  wykonywaniu  usług  utrzymania  czystości  stanowiły 
załącznik do umowy w zakresie utrzymania czystości.             

Odp.: Wszystkie procedury i instrukcje obowiązujące w ZOZ w Świętochłowicach dotyczące usługi 
sprzątania zostaną udostępnione po podpisaniu umowy.

Pytanie 30
Czy są dozowniki,  podajniki na wkłady do uzupełnienia? Prosimy o podanie ich rodzaju i ilości do 
doposażenia.             



Odp.: Zamawiający posiada dozowniki typu Dermados i inne bez nazwy. Wykonawca ma obowiązek 
doposażyć w brakujące podjaniki i dozowniki zgodnie z SIWZ.

Pytania 31 dot. osób: 

1. ile osób realizuje aktualnie przedmiot niniejszego zamówienia?

2. jakiego rodzaju umowy zawarto z w/w osobami oraz na jaki okres? Prosimy o podanie rodzaju 

umów, np. umowa o pracę na czas określony,  umowa o pracę na czas nieokreślony,  umowa 

zlecenia, umowa o dzieło itp liczby osób, z którymi zawarto dany rodzaj umowy i okresu ich 

obowiązywania.  Czy wśród tych osób są osoby, które zostały przejęte od Zamawiającego do 

obecnego Wykonawcy? Czy wszystkie umowy zawarte z osobami wykonującymi przedmiot 

niniejszego zamówienia rozwiązują się w ostatnim dniu wykonywania zamówienia przez 

dotychczasowego Wykonawcę?

3. Czy pracowników wykonujących przedmiot niniejszego zamówienia bądź wykonujących usługi 

obowiązuje Układ Zbiorowy Pracy? 

4. czy wśród tych pracowników są osoby niepełnosprawne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie liczby 

osób niepełnosprawnych oraz stopnia niepełnosprawności. 

5. Czy wszyscy pracownicy wykonujący dotychczas przedmiot  niniejszego postępowania mają 

szczepienia ochronne w zakresie WZW typ B

6. Czy  pracownicy  wykonujący  przedmiot  niniejszego  zamówienia  są lub będą  w     okresie   

wykonywania  zamówienia objęci  ochroną  w  rozumieniu  art.  39  Kodeksu  pracy  (ochrona 

pracowników w wieku przedemerytalnym)? 

7. Czy  toczą  się  bądź  toczyły  postępowania  sądowe  odnośnie  istnienia  stosunku  pracy 

lub o odszkodowania  ze  stosunku  pracy  bądź  jakiekolwiek  inne  postępowania  związane 

ze stosunkiem  pracy  a  wiążące  się  z  osobami  obsługującymi  przedmiot  niniejszego 

zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o wyliczenia z iloma i na jakim są one aktualnie etapie, w 

przypadku  ilu  osób  zapadły  prawomocne  orzeczenia   i  z  jakim  skutkiem  dla  obecnego 

Wykonawcy zamówienia? W szczególności prosimy o podanie wykazu spraw ze wskazaniem 

wartości przedmiotu sporu, roszczenia pracowników i etapu, na którym znajduje się sprawa?

Odp.: Do 27 maja br. usługę sprzątania realizowała firma zewnętrzna.  O informacje w tym zakresie 

mogłaby  zatem  udzielić  firma,  która  realizowała  usługi.  Od  28  maja  do  czasu  rozstrzygnięcia 

postępowania usługę obejmującą przedmiot zamówienia Zamawiający realizuje we własnym zakresie. 



Jest jednak rozwiązanie tymczasowe, mające na celu bieżące zabezpieczenie funkcjonownia zakładu do 

czasu rozstrzygnięcia postępowania.

Pytanie 32
W § 2 ust. 6 proponujemy zapisać, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konsekwencji i 
decyzji  wydanych przez organy kontroli,  jeżeli  są  one  skutkiem uchybień,  które powstały z  winy 
Wykonawcy oraz w czasie obowiązywania niniejszej umowy.             

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 33
W § 4 proponujemy dodać możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron z zachowaniem np. 

jednomiesięcznego  okresu  wypowiedzenia.  Wypowiedzenie  dla  swej  ważności  wymaga  formy 

pisemnej oraz zapisać, że Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia, w szczególności w przypadku: 

 braku ekonomicznego uzasadnienia dalszego wykonywania przedmiotu umowy (nastąpi wzrost 

kosztów  świadczonych  usług  utrzymania  czystości,  co powodować  będzie  działalność 

Wykonawcy ze stratą na tym obiekcie), 

 jeżeli  jest  to  podyktowane istotnym interesem prawnym,  ekonomicznym,  gospodarczym lub 

finansowym Wykonawcy,

  innych ważnych przyczyn.

Wprowadzenie klauzuli dopuszczającej rozwiązanie  umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
jest  korzystne  dla  obu Stron.  W/w zapis  dostosowuje  zapisy umowy do  bardzo  zmiennej  sytuacji 
gospodarczej. W przypadku zaistnienia sytuacji,  za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności 
a uniemożliwiających  dalszą  realizację  przedmiotu niniejszego  zamówienia,  każda  ze  Stron będzie 
uprawniona do  rozwiązania  umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia,  który umożliwi drugiej 
stronie przygotowanie się do jej zakończenia.             

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34
W § 5 ust. 3 czy  pierwsza podwyżka wynagrodzenia umownego Wykonawcy nastąpi od 1.01.2018 r. w 
szczególności o koszty związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę a nie  po roku 
obowiązywania umowy?             

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie z dnia 06.06.2017 r.

Pytanie 35
W § 8 ust. 1 dodać, iż kary te muszą wynikać z winy Wykonawcy oraz powstać w czasie wykonywania 
przedmiotu niniejszej umowy.             



Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36
W § 8 ust. 2 zapisać, iż Wykonawca prześle Zamawiającemu kopię polisy potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oryginały polis zwykle nie są 
udostępniane poza siedzibą biura Wykonawcy.             

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37
Prosimy o wyjaśnienie co będzie rozumiane przez nieprawidłowości w zakresie usług transportowych, 
utrzymaniu porządku i czystości, w zakresie usług dystrybucji posiłków, oraz przez brak współpracy 
z personelem szpitala i stosowanie nieodpowiedniej odzieży ochronnej?             

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38
W § 9 ust. 5 proponujemy w:
pkt. a) i d) zmienić podstawę naliczenia kary do jednomiesięcznego wynagrodzenia umownego netto,
pkt. b), c) obniżyć do 100,00 zł 
pkt. e) wykreślić
Przypominamy Kara umowna ma  charakter odszkodowawczy (rekompensacyjny),  a jej podstawową 
funkcją  jest  pokrycie  strat  poniesionych  przez  podmiot  uprawniony  w związku  z niewłaściwym 
wykonywaniem umowy przez zobowiązanego. 
Kara umowna z założenia stanowi odpowiednik odszkodowania. Wysokie kary umowne podwyższają 
cenę ofertową, gdyż Wykonawca wliczy ryzyko ich otrzymania w kalkulację ceny ofertowej (a więc 
prowadzą do nieoszczędnego dokonywania wydatków przez Zamawiającego             

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39
W § 9 wnosimy o wykreślenie dotychczasowego brzmienie  ust. 6 oraz zapisanie, iż kary umowne będą 
płatne na podstawie noty obciążeniowej w ciągu 30 dni po bezspornym ich zatwierdzeniu przez obie 
Strony, gdyż nie wyrażamy zgody na potrącanie kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.            

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40
W § 10 ust.  1  proponujemy zapisać,  iż  usługę  uważa się  za  wykonaną  należycie  gdy Wykonawca 
usunie  uchybienia  w  uzgodnionym terminie.  Wówczas  Zamawiającemu nie  będą  przysługiwały w 
stosunku do Wykonawcy żadne roszczenia, w szczególności w formie kar umownych.             

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41
W § 13 ust. 2 pkt. 1) lit. a)  proponujemy ustalić okres siły wyższej, po upływie którego Wykonawca 
będzie miał prawo odstąpić od realizacji umowy, bez żadnych konsekwencji z tego tytułu.             



Odp.: Siła wyższa, o której de facto mowa w §9 ust.1 pkt 1, nie jest zdefiniowana, zatem Zamawiający 
określił  ją według przyjętych przez judykaty definicji.  Biorąc pod uwagę, że jest to zjawisko 
niezwykłe, obiektywnie niemożliwe do przewidzenia nie może mieć ograniczeń czasowych.

Pytanie 42
Prosimy  o  odpowiedź  czy  Zamawiający  udostępni  Wykonawcy   socjalne  i  gospodarcze  dla 
pracowników  wykonujących  przedmiot  niniejszej  umowy.  Czy  odpowiadają  one  obowiązującym 
przepisom,  a w szczególności zasadom  bezpieczeństwa  i higieny  pracy,  ppoż.?  Czy  wymagają 
remontów? Na jakich zasadach zostaną one udostępnione Wykonawcy. Czy udostępnienie to wiąże się 
z jakimikolwiek kosztami po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak to prosimy o ich szczegółowe podanie w 
kwotach zł netto/m-c.             

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43
W umowie proponujemy dodać zapisy w brzmieniu: 
„Zamawiający ma prawo do pisemnego zgłoszenia reklamacji dotyczącej wykonania lub niewykonania 
usługi  nie później  niż  w  ciągu  3  godzin  od  chwili  wykonania  kwestionowanej  usługi.  Jeżeli 
Zamawiający  nie zgłosi  reklamacji  w  tym  terminie,  nie  będą  przysługiwały  mu żadne  roszczenia 
związane  z niewykonaniem  lub nienależytym  wykonaniem  usługi.  Usługę  uważa  się za wykonaną 
prawidłowo, gdy Wykonawca usunie uchybienia w wyznaczonym w protokole terminie. 
Wprowadzenie klauzuli dopuszczającej rozwiązanie  umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
jest  korzystne  dla  obu  Stron,  zarówno  Zamawiającego  jak  i  Wykonawcy.  W/w  zapis  dostosowuje 
zapisy umowy do bardzo zmiennej sytuacji gospodarczej. W przypadku zaistnienia sytuacji,  za które 
żadna  ze  Stron  nie  ponosi  odpowiedzialności  a  uniemożliwiających  dalszą  realizację  przedmiotu 
niniejszego  zamówienia,  każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem 
okresu wypowiedzenia, który umożliwi drugiej stronie przygotowanie się do jej zakończenia.             

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44
Czy Zamawiający jest  wytwórcą  odpadów w myśl  ustawy o odpadach oraz  zapewni  Wykonawcy 
odpowiednie  pojemniki  na  odpady  oraz  właściwe  magazynowanie  odpadów  zgodnie  z  ustawą  
o odpadach?             

Odp.:  pojemniki twardościenne  – Zamawiający;  worki na  odpady medyczne – Wykonawca;  wózki 
transportowe  na  odpady  komunalne  i  medyczne  –  Wykonawca;  magazyn  odpadów  – 
Zamawiający.

Pytanie 45
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 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 nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur przez inny podmiot niż ubiegający 
się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum.

Pytanie 46
Czy wraz z przejęciem usługi wykonawca przejmie pracowników w trybie art. 23’ KP?             

Odp.:  Przedmiotowe postępowanie nie wiąże się z przejęciem pracowników Zamawiającego w trybie 
art.23' Kodeksu Pracy.

Pytanie 47
Prosimy o określenie wymiarów pojemników do dezynfekcji przez zanurzenie.             

Odp.: Pojemniki po stronie Zamawiającego.

Pytanie 48
Prosimy o doprecyzowanie wymiarów oraz ilości wózków na odpady medyczne jakie ma dostarczyć 
Wykonawca.             

Odp.: Wymiary i ilość wózków na odpady medyczne jest po stronie Wykonawcy. Pod uwagę należy 
wziąć szerokość przewiązki pomiędzy budynkami A i B Zamawiającego.

Pytanie 49
Prosimy o doprecyzowanie wymiarów oraz ilości wózków na odpady komunalne jakie ma dostarczyć 
Wykonawca.            

Odp.:  Wymiary i ilość wózków na odpady medyczne jest po stronie Wykonawcy. Pod uwagę należy 
wziąć szerokość przewiązki pomiędzy budynkami A i B Zamawiającego.

Pytanie 50
Czy Wykonawca będzie ponosił jakiekolwiek koszty związane z opłatami za media w wynajmowanych 
pomieszczeniach.  Jeśli tak,  proszę podać ich wysokość.  Powyższe jest  niezbędne do prawidłowego 
skalkulowania  usługi.             

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41 z dnia 14.06.2017 r.



Pytanie 51
Czy pomieszczenia,  które Zamawiający wydzierżawi Wykonawcy wyposażone są  w meble,  regały, 
itd.?             

Odp.: Na wyposażeniu są regały i biurko.

Pytanie 52
Proszę podać  miesięczną kwotę netto i  brutto z ostatnich (kwiecień, maj  2017 r.) dwóch faktur za 
usługę kompleksowego sprzątania.             

Odp.: kwiecień – netto: 93 847,79 zł, brutto: 98 119,14 zł; maj (do 27.05) – netto: 81 738,40 zł, brutto: 
85 458,60 zł

Pytanie 53
Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie środków do dezynfekcji rąk?             

Odp.: Tak.

Pytanie 54
Czy Zamawiający posiada myjnie dezynfektory? Jeśli tak,  do kogo należy zapewnienie środków do 
w/w? W przypadku, jeśli należy to do Wykonawcy prosimy o sprecyzowanie rodzaju środka.            

Odp.: Posiadamy myjnie. Środki po stronie Zamawiającego.

Pytanie 55
Czy wśród podłóg podlegających usłudze polimeryzacji są podłogi  przewodzące?             

Odp.: Tak.

Pytanie 56
Ile obecnie osób realizuje usługę sprzątania na rzecz Zamawiającego?             

Odp.: 37 osób.

Pytanie 57
Czy Zamawiający przewiduje w trakcie obowiązywania umowy przeprowadzenie remontów? Jeśli tak 
prosimy  o  przedstawienie  zestawienia  planowanych  remontów  w  trakcie  realizacji  usługi  dla 
Zamawiającego z wyszczególnieniem remontowanego oddziału/miejsca, szacowanej powierzchni,  od 
kiedy  remont  jest  planowany  i  jaki  czasookres  ma  trwać.  Powyższe  dane  są  niezbędne  do 
prawidłowego skalkulowania ceny  oferty.             

Odp.:  Na  tym  etapie  Zamawiający  nie  jest  w  stanie  przewidzieć  kiedy  i  jakie  remonty  będą 
wykonywane w okresie obowiązywania umowy.

Pytanie 58
Zwracamy się z prośbą o określenie średniomiesięcznego zużycia następującego asortymentu:

a. Ręczników papierowych
b. Ręcznika w roli



c. Mydła
d. Papieru toaletowego 
e. Środków myjących i dezynfekujących
f. Worków w podziale na rozmiar i kolor        

     
Odp.:  Zamawiający nie  posiada  takich informacji,  gdyż  przedmiot  postępowania  był  wykonywany 

przez firmę zewnętrzną.

Pytanie 59
Prosimy o podanie kosztu jednego badania mikrobiologicznego.             

Odp.: Badania mikrobiologiczne wykonuje zewnętrzne laboratorium Orientacyjny koszt badania to 35 
zł. Wykonawca płaci tylko za badania jeśli występują nieprawidłowości.

Pytanie 60
Zamawiający określił w dokumentacji przetargowej iż relacja usług sprzątania do usług pomocniczych 
przy pacjencie w oddziałach wynosi 70% do 30%. Prosimy o doprecyzowanie, czy powyższa relacja 
tyczy się wartości netto czy brutto?             

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

Pytanie 61
Zamawiający określił w dokumentacji przetargowej iż relacja usług sprzątania do usług pomocniczych 
przy pacjencie w oddziałach wynosi 70% do 30%. Prosimy o potwierdzenie iż 30% stanowią usługi 
stanowiące czynności służące profilaktyce zdrowia, zwolnione z VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 
pkt. 18a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn.zm.) i w formularzu 
ofertowym  stanowią  osobną  pozycję  miesięczna  wartość  BRUTTO  zryczałtowanych  usług 
pomocniczych przy pacjencie.             

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 62
Prosimy o doprecyzowanie szacowanego miesięcznego metrażu podlegającego usłudze zamgławiania. 
Czy w/w usługa ma charakter wyłącznie doraźny?             

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63
Zamawiający w SIWZ  określił,  iż  Wykonawca  na  własny koszt  i  we własnym zakresie  doposaży 
Zamawiającego w dozowniki na środki do mycia i dezynfekcji rąk, podajniki na ręczniki jednorazowe, 
podajniki na papier toaletowy w ilości: 30 szt. dozowników na mydło, 24 szt. podajników na ręczniki 
papierowe, 16 szt. podajników na papier toaletowy. Czy Zamawiający doprecyzowuje wymagania w 
tym zakresie?            

Odp.: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 64
Prosimy o potwierdzenie, iż miejsca które wyznaczy Zamawiający do zainstalowania stacji dokujących 
środki będą odpowiednio przygotowane tj. będą posiadać odpowiednie przyłącza wody.             

Odp.: Zamawiający potwierdza.


