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           Ostrów Mazowiecka, dnia 08.01.2021 r. 

 

SPZZOZ.XII.381.30-2/2020                       

 

Do wszystkich, którzy ubiegają się  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  

                    nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 214 000 euro na „Wykonywanie usług  

                    kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu  

                   Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.” 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,  

ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień 

publicznych (t.j Dz.U.2019.1843 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania do SIWZ wyjaśnia: 

 

1. „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. 

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? 
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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 2020 r. na poszczególnego 

pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących pracownikom w związku  

z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

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? 
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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.?” 

 

Odpowiedź – Nie. Pracownicy świadczący obecnie usługę nie są zatrudnieni przez 

Zamawiającego. 

 

2. „Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami pzp 

wymaga zatrudnienia pracowników na umowy o pracę do wykonywania wszystkich czynności 

związanych ze świadczeniem usługi porządkowo-czystościowej, opisanych w SIWZ.” 

 

Odpowiedź – Tak. 

 

3. „Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia -  pkt. 45 A - G - 

wskazuje minimalną ilość pracowników do świadczenia usługi. Czy ilość pracowników obecnego 

Wykonawcy jest wystarczająca do świadczenia usługi w chwili obecnej? Czy w/w tabele 

uwzględniają dodatkowe osoby nie wymienione, np. transport odpadów, dodatkowe dyżury?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca winien dokonać sam analizy i ilości zatrudnienia pracowników 

według wymagań stawianych przez Zamawiającego.  

 

4. „Czy Zamawiający dopuszcza łączenie oddziałów podczas świadczenia usługi porządkowo-

czystościowej? Jeżeli tak, proszę o podanie oddziałów, które można łączyć.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

5. „Czy Zamawiający udostępni potencjalnemu Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia z 

przeznaczeniem na pralnię (pranie mopów)?” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

6. „Jeżeli odpowiedź na wcześniejsze pytanie jest twierdząca: Czy planowane do udostepnienia 

pomieszczenia są przystosowane do zlokalizowania w ich obrębie sprzętu do prania i suszenia 

mopów bez przeprowadzania gruntownego remontu? Proszę o podanie aktualnych stawek za 

wodę i energię elektryczną.” 

 

Odpowiedź – Nie dotyczy. 

 

7. „Czy pomieszczenia udostępniane ewentualnemu Wykonawcy z przeznaczeniem na biuro, 

pomieszczenia socjalne i magazyny wymagają gruntownego remontu? Jeżeli tak, proszę o podanie 

zakresu remontu.” 

 

Odpowiedź – Pomieszczenia są w stanie technicznym dobrym, nie wymagają gruntownego 

remontu. 
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8. „Czy Zamawiający w czasie trwania kontraktu planuje remonty z wyłączeniami powierzchni do 

sprzątania, które będą miały wpływ na wartość miesięczną faktury za wykonaną usługę - nie ujęte 

w SIWZ. Jeżeli odpowiedź jest TAK, proszę o podanie szacunkowej wielkości powierzchni 

przeznaczonej do remontu?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający na etapie postepowania nie jest w stanie przewidzieć wielkości 

wyłączenia powierzchni przeznaczonych do remontu 

 

9. „Prosimy o podanie aktualnych stawek za media, jakie ma zapłacić potencjalny Wykonawca 

Zamawiającemu podczas świadczenia usługi? Czy planowane są wzrosty stawek za media w 

czasie trwania kontraktu?” 

 

Odpowiedź – Stawki za media będą wliczone w ogólny czynsz najmu pomieszczeń. 

 

10. „Prosimy o potwierdzenie, iż ewentualny Wykonawca odpowiada jedynie za transport odpadów 

(medycznych, komunalnych) do punktów docelowego składowania, zaś wywóz i utylizacja jest 

poza zakresem działania Wykonawcy usługi, o której mowa w postępowaniu.” 

 

Odpowiedź – Tak. 

 

11. „Zamawiający wymaga okresowego dokonywania wymazów mikrobiologicznych na obiekcie, 

prosimy o podanie szacunkowej wartości jednego wymazu?” 

 

Odpowiedź – Szacunkowy koszt  wymazów czystościowych - wyników ujemnych – około 13 zł. – 

20 zł. Wyniki dodatnie w zależności od wyhodowanych drobnoustrojów. 

 

12. „Prosimy o dopuszczenie wózków w systemie kuwetowym, których konstrukcja nośna wykonana 

jest z elementów chromowanych odpornych na środki myjące i dezynfekujące.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza wózki w systemie kuwetowym. 

 

13. „Zwracamy się z prośba o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom 

rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie 

następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z 

zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Należy zauważyć, że w przypadku umów 

długoterminowych zawieranych na okres 2-4 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w 

stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na 

wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i 

wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie 

możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych 

do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one 

zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na 

względzie zmiany życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania 

zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w 
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tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia 

umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy PZP nie zawierają  

w tym zakresie żadnych zakazów.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

14. „W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie w treści 

projektu umowy informacji uwzględniających obowiązujące przepisy nowej ustawy  

i dopuszczenia odbierania faktur w formie elektronicznej.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza składania faktur w formie elektronicznej.  

 

15. „Czy Zamawiający posiada w strukturach oddziały „przejściowe” dla osób z podejrzeniem Covid-

19?” 

 

Odpowiedź – Tak. 

 

16. „Czy Zamawiający posiada w strukturach oddziały tzw. Covidowe dla osób chorych na Covid-

19?” 

 

Odpowiedź – Tak. 

 

17. „Jeżeli odpowiedź na powyższe jest pozytywna proszę o potwierdzenie kto zapewnia 

specjalistyczne Środki Ochrony Indywidualnej typu fartuchy jednorazowe, maski FFP2 / FFP3, 

gogle, przyłbice, kombinezony ochronne?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca. 

 

18. „Prosimy o podanie szacunkowego średniego zużycia ŚOI na osobę u dotychczasowego 

wykonawcy usługi w celu odpowiedniego oszacowania zużycia.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie posiada takich informacji. 

 

19. „Wnioskujemy o zmniejszenie o połowę kar umownych. Swoboda umów pozwala na 

umieszczenie w umowie różnych postanowień, jednakże Zamawiający musi się liczyć z tym, że 

Wykonawcy nauczeni doświadczeniem z realizacji innych zamówień, większość ryzyk wycenią  

i doliczą do ceny oferty, co oznacza, że wysokie kary umowne podwyższą kalkulację ceny 

ofertowej. Z tego powodu Zamawiający, który wydaje pieniądze publiczne w sposób celowy 

i gospodarny wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych. Jednocześnie na podstawie 

art. 473 § 1 k.c. w związku z art. 483 § 1 k.c. prosimy o szczegółowe określenie, za jakie 

okoliczności Wykonawca ma ponosić odpowiedzialność, czyli za jakie zawinione przez 

Wykonawcę uchybienia Zamawiający może naliczać Wykonawcy kary umowne. W tym 

przypadku nie można zapominać o zasadach współżycia społecznego powołanych w art. 5 i art. 58 

§ 1 i 2 Kc, gdyż ponoszenie przez wykonawcę odpowiedzialności w przypadku, gdy nie ponosi 
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on winy, jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa oraz zasadami 

współżycia społecznego. Stanowisko w sprawie niemożności naliczenia kary umownej  

w przypadku braku winy wielokrotnie prezentował Sąd Najwyższy, np. w wyroku z 20 marca 

1968 r., sygn. akt II CR 419/67: (…) jeżeli wykonanie lub nienależyte wykonanie danego 

zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi 

odpowiedzialności (art. 471 Kc), kary umownej nie nalicza się. W wyroku z 27 września 2013 r., 

w sprawie sygn. akt I CSK 748/12 Sąd Najwyższy zauważył: Kara umowna stanowi 

odszkodowanie umowne i przysługuje wierzycielowi jedynie wtedy, gdy niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi 

odpowiedzialność. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem 

ogólnej odpowiedzialności kontraktowej dłużnika, który zwolniony jest od obowiązku zapłaty 

kary, gdy wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem 

okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że przesłanka dochodzenia 

zapłaty kary umownej jest wina dłużnika w postaci co najmniej niedbalstwa. Wyrok ten 

potwierdza ugruntowaną obecnie już linię orzeczniczą Sądu Najwyższego (patrz wyrok z 26 

stycznia 2011 r., sygn. akt II CSK 318/10, wyrok z 6 października 2010 r., sygn. akt II CSK 

180/10, wyrok z 11 stycznia 2008 r., sygn. akt V CSK 362/07, wyrok z 21 września 2007 r., sygn. 

akt V CSK 139/07, wyrok z 11 marca 2004 r., sygn. akt V CSK 369/03, wyrok z 11 czerwca 2003 

r., sygn. akt III CKN 50/01, wyrok z 27 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 300/01). Również 

Krajowa Izba Odwoławcza, np. w wyroku z 14 marca 2012 (sygn. akt KIO 399/12): „Zarzut jest 

zasadny w zakresie zakwestionowania ustanowienia i powiązania kar umownych  

z okolicznościami, za których powstanie wykonawca nie odpowiada. (…) Instytucja kar 

umownych zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie SN wiąże się z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem zobowiązań w zwykłym wymiarze.” Podkreślamy, iż zasadniczym 

celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest uzyskanie 

dodatkowych przychodów dzięki karaniu Wykonawcy. Zamawiający, chcący się wzbogacić 

kosztem wykonawcy, musi się więc liczyć z możliwością postawienia przez organy kontroli 

zarzutów co do ograniczenia w ten sposób konkurencji, w konsekwencji z zarzutem 

nieuzasadnionego wydatkowania środków publicznych, naruszającego art. 44 ust. 3 ustawy  

o finansach publicznych, zgodnie z którym powinny one być dokonywane w sposób celowy  

i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz 

doboru optymalnych środków.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

20. Zamawiający w zał. nr 2 do SIWZ rozdz. II – środki do dezynfekcji powierzchni i mycia rąk – 

tabela pkt 1 opisuje środek o spektrum działania:  

„Spektrum i czas działania( zgodnie z zaleceniami producenta):  

B ( w tym MRSA) wg EN 13727, EN 14561, EN 16615, EN 13697  

F (C.albicans, A.Niger) wg EN 13624, EN 14562, EN 16615, EN 13697, EN 19624  

V (BVDV, Vaccinia, HBV, HCV, HIV, Adeno, Noro, Rota, Polio, Ebola, SARS-CoV-2) wg EN 

14476  

Tbc( M.terrae, M.avium) wg EN 14348  

W stężeniu 0,5% i w czasie 15 min.  

Spory 0,5% w 30 min”.  

Prosimy o dopuszczenie w tej pozycji środka Quatrodes Strong, który zgodnie z informacją od 

producenta działa na Tbc 15 15 min, V Polio 1% 30 min oraz Rota 1,5% 5 min.” 
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Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 
 

21. „Prosimy o informację jakiej powłoki polimerowej (nazwa i producent) używa obecnie 

Zamawiający.” 

 

Odpowiedź – Duration Flor Finish, producent SWISH. 

 

22. „Prosimy o informację jakiego mydła w płynie (nazwa i producent) używa obecnie 

Zamawiający.” 

 

 Odpowiedź – Wykonawca winien do kalkulacji przyjąć mydło zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

 

 

23. „Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod 

napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować 

te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na 

czas prac?"  

 

Odpowiedź – Tak, Zamawiający zapewni konserwatora. 

 

24. „Czy Zamawiający posiada myjnie-dezynfektory do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek 

nerkowatych ? Jeśli tak to jakiego producenta i kto zapewnia do nich środki ?” 

 

Odpowiedź – Tak, środki zapewnia Zamawiający. 

 

25. „Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie na terenie Szpitala pralko-suszarki do prania mopów 

i ścierek i odzieży ochronnej ?” 

 

 Odpowiedź – Nie. 

 

26. „Kto odpowiada za mycie naczyń? Jak odbywa się mycie naczyń - ręcznie czy w zmywarkach ? 

Kto zapewnia środki do mycia naczyń? Jeżeli Wykonawca to jakiego producenta zmywarki 

posiada Zamawiający?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający. 

 

27. „Czy w zakres usługi wchodzi mycie okien na wysokościach wymagający użycia technik 

alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu ( podnośniki). Jeśli tak, proszę podać ich metraż  

i krotność mycia/rok.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

28. „Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja promienników lamp 

bakteriobójczych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do 

realizacji ww. czynności?” 

 Odpowiedź – Mycie i dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych należy do obowiązków 

Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego preparatu. 

 

29. „Czy Zamawiający potwierdza, ze preparaty dezynfekcyjne stosowane przez Wykonawcę muszą 

posiadać spektrum działania stosowne do zagrożenia?” 
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Odpowiedź – Tak. 

  

30. „Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników?” 

 

 Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla 

pracowników. 

 

31. „Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)?”  

 

Odpowiedź – Nie dotyczy. 

 

32. „Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50%zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników. 

 

33. „Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników ?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników 

 

34. „Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników 

 

35. „Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść 

komunikacyjnych jest większa niż 1,5 m?” 

 

 Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników 

 

36. „Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ?” 

 

 Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników 

 

37. „Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m2 wolnej 

powierzchni podłogi?” 

 

 Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników 

 

38. „Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników 

 

39. „Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym ?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników 

 

40. „Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej 

niż 1,3 m?” 

 

 Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników 

 

41. „Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m?” 
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Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników 

 

42. „Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej 

jedna umywalka?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników 

 

43. „Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników 

 

44. „Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski są we właściwym stanie technicznym ?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników 

 

45. „Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej 

zmiany przypada co najmniej jedna kabina?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników. 

 

46. „Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin 

wynosi nie mniej niż 1,3 m?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników.  

  

47. „Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między umywalkami a 

przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników. 

  

48. „Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę ?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia szatnię dla pracowników 

 

49. „Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnie dla pracowników 

wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?”  

Jeśli tak to :  

- „Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m2 powierzchni na każdego pracownika 

jedzącego posiłek ?”  

- Czy w pomieszczeniu jadali są miejsca siedzące ?  

- Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki ?  

- Czy w jadalni jest zlewozmywak ?  

- Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków?  

- Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności?  

 

Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewnia jadalnię dla pracowników. 

 

50. „Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych 

?  

Jeśli tak to: Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? 

(posadzka, ściany)  



10 

 

- Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na 

których będą środki chemiczne ?  

- Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody ?  

- Czy w pomieszczenie jest zapewniona wentylacja?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewni 

pomieszczenie na magazyn środków chemicznych. 

 

51. „Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonujących 

usługę utrzymania czystości u zamawiającego?  

Jeśli tak to:  

- Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ?  

- Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z 

komputerem?  

- Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp?” 

 

Odpowiedź -  Wykonawca w ramach wynajętej powierzchni zapewni pomieszczenie 

na biuro dla pracownika firmy. 

 

52. „Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego, z który będą korzystać 

pracownik Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje 

użytkowania z uwzględnieniem tematyki BHP?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie dzierżawi urządzeń dla Wykonawcy. Urządzenia szpitalne z 

których będą korzystać pracownicy Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym i posiadają 

stosowne instrukcje.  

 

53. „Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu zostanie nam 

przekazana dokumentacja ? (instrukcje użytkowania , książki przeglądów itp.)” 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie dzierżawi urządzeń dla Wykonawcy. 

  

54. „Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m ?” 

 

 Odpowiedź – Tak. 

 

55. „Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m ?” 

 

Odpowiedź – Nie. 
  

56. „Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m ?” 

 

Odpowiedź – Nie. 
  

57. „Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w 

przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o 

pracę, wynikających  z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na 

żądanie). Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w 

sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie 

jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. 

Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. 

wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w 
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sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym 

wnosimy jak na wstępie.” 

 

Odpowiedź – Tak, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów. 

  

58. „Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w §5 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom 

rozwiązanie umowy z 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie 

następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z 

zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.” Należy zauważyć, że w momencie 

zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników 

mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, 

jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich 

wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu 

stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z 

określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na 

dotychczasowych warunkach. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie 

zawierają w tym zakresie żadnych zakazów” 

 

 Odpowiedź – Nie. 

 

59. „Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kary umownej o której mowa we wzorach umów. W 

doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby 

Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie 

przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za 

naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 

1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień 

publicznych z uwagi, iż postępowanie jest  obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie 

m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. 

Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter 

wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny” 

 

 Odpowiedź – Nie. 

 

60. „Niniejszym wnosimy o dodanie do treści SWIZ badania podstawy wykluczenia Wykonawcy 

określonej w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Z naszych 

dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. 

fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach 

wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający będący szpitalem w szczególny sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka 

związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia. Ryzyka 

sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów 

spowodowane dezorganizacją pracy placówki (w drastycznych przypadkach nawet konieczność 

odwołania planowanych operacji lub zabiegów medycznych) może narazić szpital na poważne 

konsekwencje. Zamawiający-jako gospodarz postępowania - powinien zapewnić sobie jak 

najszerszy katalog narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację 

potencjału wykonawców oferujących swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, 

którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego. W naszej ocenie tak 

szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców składających ofertę 

zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który ma już w okresie 
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ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o zamówienie publiczne, włącznie z 

zatrzymaniem gwarancji należytego wykonania (w wysokości ponad 350 tys. zł), przez co naraził 

zamawiającego z segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo poważne ryzyka sanitarno-

epidemiologiczne. Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia 

wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 PZP spowoduje brak realnej możliwości 

weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia Wykonawców, dlatego - mając na 

wglądzie Państwa uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu niczym 

niezakłóconego świadczenia usług medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powyżej” 

 

Odpowiedź – Według SIWZ. 
 

61. „Na podstawie art. 38 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288. dalej: „Pzp”) zwracamy się z wnioskiem  

o modyfikację zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia  

o zamówieniu, poprzez zmianę podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu  

i wprowadzenie okoliczności wskazanych w art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp. Nowelizacją z dnia 22 

czerwca 2016 r. ustawodawca wprowadził do ustawy Prawo zamówień publicznych regulacje 

dotyczące fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania. Przesłanki z art. 

24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp podobnie jak pozostałe przesłanki fakultatywne przewidziane w niniejszym 

postępowaniu pozwalają na dodatkowe badanie sytuacji podmiotowej wykonawcy. Przewidzenie 

przywołanej powyżej przesłanki stanowi realizację obowiązku zamawiającego wynikającego 

również z norm udzielania zamówienia przewidzianych w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem „Wydatkowanie powinno być dokonywane  

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięci założonych celów.” 

Omawiane w niniejszym piśmie przesłanki wykluczenia mają swoje źródło w Dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej jako: dyrektywa).W art. 57 ust. 4 lit. c i g dyrektywy 

przewidziano:Instytucje zamawiające mogą wykluczyć lub zostać zobowiązane przez państwa 

członkowskie do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia każdego 

wykonawcy znajdującego się w którejkolwiek z poniższych sytuacji: (…) 

c) jeżeli instytucja zamawiająca może wykazać za pomocą stosownych środków, że wykonawca jest 

winny poważnego wykroczenia zawodowego, które podaje w wątpliwość jego uczciwość;  (…)  

g) jeżeli wykonawca wykazywał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia w spełnieniu istotnego 

wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy 

z podmiotem zamawiającym lub wcześniejszą umową w sprawie koncesji, które doprowadziły do 

wcześniejszego rozwiązania tej wcześniejszej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych 

sankcji; 

Przesłanka określona w art. 57 ust. 4 lit. c dyrektywy stanowi podstawę dla wprowadzenia w ustawie 

Pzp przesłanki, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, natomiast określona w art. 57 ust. 4 lit. g 

dyrektywy stanowi ratio legis dla przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp. 

Nadmienić należy, iż nieracjonalnym wydaje się zachowanie Zamawiającego, który przewiduje 

fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z wyjątkiem tych, które odnoszą się do 

dotychczasowego zachowania się wykonawcy przy realizacji umów o zamówienie publiczne. 

Postawa wykonawcy, stopień należytego bądź nienależytego wykonania umowy o zamówienie 

publiczne, czyli aspektu jakościowego i merytorycznego wywiązania się z realizacji obowiązku 

przyjętego w złożonej ofercie powinny być naczelną kwestią weryfikowaną przez Zamawiających 

dbających o udzielanie zamówień publicznych rzetelnym i wiarygodnym wykonawcom. 

Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. 

fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach 

wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie wykonawcy.  Na 

szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż Zamawiający Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 



13 

 

Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej jest jednostką służby zdrowia i w szczególny sposób 

powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem usług będących 

przedmiotem zamówienia. Szczególnie w kontekście obecnie ogłoszonego stanu epidemicznego i 

trwającej walki z wirusem COVID-19. Weryfikacja podmiotowa wykonawców w kontekście ich 

rzetelności, dotychczasowego postępowania przy realizacji umów, poszanowania i znajomości zasad 

realizacji zamówienia ma kluczowe znaczenie, dla poprawności realizacji usługi, zachowania 

standardów, metod, środków  a w konsekwencji prawidłowego stanu sanitarno - epidemiologicznego 

w szpitalu. Powyższe w prosty sposób przekłada się na zdrowie i życie personelu jak i pacjentów. 

Zamawiający – jako gospodarz postępowania – powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog 

narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału wykonawców 

oferujących swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub 

nienależycie wykonali zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie usług dedykowanych 

służbie zdrowia. Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia 

wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 PZP spowoduje brak realnej możliwości 

weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia Wykonawców, dlatego - mając na 

wglądzie Państwa uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu niczym 

niezakłóconego świadczenia usług utrzymania czystości - uprzejmie wnosimy jak powyżej.” 

 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ. 

 

62. Dotyczy projektu umowy – zał. Nr 4: §5 ust. 2, ppkt. 2.1: „Wnosimy o zmianę zapisu na 

„trzykrotne rażące naruszenie umowy”. 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

63. „Prosimy o podanie średniego miesięcznego zapotrzebowania na worki z podziałem na kolorystykę i 

pojemność.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie dysponuje takimi danymi. 

 

64. „Prosimy o podanie ilości koszy i niszczarek z podziałem na ich pojemność, do których Wykonawca 

ma zapewnić worki” 

 

Odpowiedź – Szacunkowa ilość koszy: pojemność 60 l. - około 600 szt., pojemność 120 l. – 60 szt. 

Szacunkowa ilość niszczarek o pojemności 60 l. – 60 szt. Ilości te ulegają zmianom według potrzeb. 

 

65. „Prosimy o podanie ilości podajników na, które Wykonawca ma zapewnić 

a) Mydło dolewane 

b) Papier toaletowy jumbo 

c) Papier toaletowy mały 

d) Ręczniki jednorazowe typu ZZ 

e) Ręczniki jednorazowe w roli 

f) Preparat do dezynfekcji rąk” 

 

Odpowiedź – Zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

 

66. „Jaki preparat do dezynfekcji rąk obecnie jest stosowany na szpitalu, do którego Wykonawca ma 

zapewnić podajniki.” 

 

Odpowiedź – Skinmann soft, Skinmann soft protect i Velodes soft. 
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67. „Czy Wykonawca ma także zapewnić podajniki do preparatu do dezynfekcji rąk także na każde łóżko 

w szpitalu? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości łóżek na które Wykonawca ma zapewnić 

podajniki.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

68. Zamawiający w załączniku nr 2, OPZ pisze: „4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 

powierzchni do sprzątania i utrzymania porządku. Wykonawca powinien uwzględnić w planowaniu i 

realizowaniu wszystkich czynności podział Szpitala na strefy czystościowe” Jakie dokładnie zmiany 

ma na myśli Zamawiający? Czy chodzi o zmianę metrażu w zakresie poszczególnych stref np. w 

przypadku konieczności rozszerzenia strefy dla pacjentów z tzw. Covid?” 

 

Odpowiedź – Tak. 

 

69. „Czy w przypadku rozszerzenia strefy dla pacjentów tzw. Covid, czyli sal izolatek,  nastąpi zmiana 

strefy wyznaczonych w szpitalu na wyższą?” 

 

Odpowiedź – Tak. 

 

70. „Czy Wykonawca ma także zapewnić worki na zwłoki? Jeżeli tak, to prosimy o podanie średniego 

miesięcznego zapotrzebowania na worki.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

71. „Zamawiający w załączniku nr 2, OPZ pisze: „9.Zmiany w sposobie wykonywania usługi, wynikające 

z wprowadzenia nowych aktów prawnych, zasad dotyczących świadczonej usługi będą wprowadzone 

niezwłocznie, bez zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy”. Prosimy o doprecyzowanie jakie 

okoliczności, zasady, akty prawne ma Zamawiający na myśli.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający ma na myśli akty prawne  i rozporządzenia w zakresie stanu sanitarno 

– epidemiologicznego. 

 

72. „Prosimy o podanie wymaganej ilości i wymiarów mat wejściowych, które ma zapewnić Wykonawca 

wraz z krotnością ich wymiany, jeżeli należy to do obowiązków Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga mat wejściowych. 
 

73. „Czy Zamawiający udostępni szafki BHP dla pracowników wykonawcy? Jeśli tak, to ile i na jakich 

zasadach?” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

74. „Zamawiający w OPZ, punkt 12, wymaga min: „Szkolenia te przeprowadzi pracownik wskazany 

przez Zamawiającego- po wcześniejszym ustaleniu warunków szkolenia.” Kto ponosi koszt takiego 

szkolenia? Jeżeli Wykonawca, to prosimy podać koszt szkolenia oraz krotność jego przeprowadzania 

w skali całego kontraktu.” 

 

 Odpowiedź – Szkolenie w zakresie procedur wewnątrzszpitalnych Zamawiającego będą 

przeprowadzane nieodpłatnie. 

 

75. „Zamawiający w OPZ, punkt 15 wymaga: „Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć  

w dozowniki/podajniki na mydło i płyn dezynfekcyjny oraz w pojemniki na ręczniki  i papier 
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toaletowy wszystkie włączone dodatkowo pomieszczenia do dekontaminacji.” Prosimy  

o doprecyzowanie lub oszacowanie ilości powyższych podajników w skali roku, które ma zapewnić 

Wykonawca. Jest to bowiem znaczący element kosztowy w ofercie Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź – Ilość pojemników będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej. 

 

76. „Zamawiający w OPZ, punkt 16 wymaga: „Wykonawca na okres zawartej umowy wyposaży na 

koszt własny wszystkie pomieszczenia porządkowe (brudowniki, pomieszczenia na odpady) w: 

- szafki do przechowywania środków czystościowych i dezynfekcyjnych (zamykane na klucz) 

- dozowniki do mydła 

- dozowniki do płynu dezynfekcyjnego 

- pojemniki na ręczniki jednorazowego użytku” 

Prosimy o podanie dokładnej ilości wyżej wymienianego wyposażeni, które ma zapewnić 

Wykonawca. Jest to bowiem znaczący element kosztowy w ofercie Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający posiada 10 brudowników oraz 2 pomieszczenia na odpady. 

 

77. „Zamawiający w OPZ, punkt 17 wymaga: „ Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia środków do 

dezynfekcji rąk – w brudownikach, w pomieszczeniu na odpady (medyczne, komunalne), przy 

wózkach serwisowych.” Prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten dotyczy tyko wymienionych 

powyżej pomieszczeń.” 

 

Odpowiedź – Tak. 

 

78. „Prosimy o podanie metrażu powierzchni, które podlegają procesowi zabezpieczania powłoka 

akrylową raz na pół roku.” 

 

Odpowiedź – 2 razy w roku, powierzchnia około 11.500 m
2
. 

 

79. „Zamawiający w OPZ wymaga: „Mopy powinny mieć właściwości antystatyczne, chłonne, 

przystosowane do prania w wysokich temperaturach” Pragniemy zaznaczyć, że mopy o opisanych 

powyżej właściwościach służą głownie do pracy na sucho. W przypadku mopów do mycia  

i dezynfekcji szpitalnej prosimy o rezygnację z tego wymogu.” 

 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.  

 

80. „Zamawiający w OPZ wymaga: „Urządzenia do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń za pomocą 

dyfuzji suchej i niewidocznej mgły (nadtlenek wodoru) – urządzenie do zamgławiania( min. 2 szt.)” 

Prosimy o potwierdzenie, że ona urządzenia mają znajdować się cały czas na obiekcie 

Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź – Tak. 

 

81. „Prosimy o średniej miesięcznej kubatury pomieszczeń podlegającej procesowi dyfuzji niewidoczną 

mgłą. 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie jest w stanie na etapie postępowania wskazać kubatury 

pomieszczeń. 

 

82. „Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie 

kaczek, basenów itp. Prosimy o podanie wymaganej ilości pojemników  do tej czynności w raz z ich 

wymaganą pojemnością.” 
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Odpowiedź – 7 szt. pojemników o pojemności 50 litrów. 

 

83. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza także preparaty tylko do dezynfekcji a nie 

tylko myjąco – dezynfekcyjne.” 

 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ. 

 

84. „Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie dokumenty dotyczące stosowanych preparatów przez 

Wykonawcę mają być dostarczone na wezwanie Zamawiającego w ciągi 7 dnia a nie do oferty.” 

 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ. 

 

85. „Zamawiający wymaga, aby środki do mycia oraz polimery, miały min dopuszczenie do stosowania 

w zakładach opieki zdrowotnej. Prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się w tym zakresie 

oświadczenie producenta/dystrybutora z uwagi na fakt, że nie regulują tego żadne inne akty czy 

normy prawne.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający potwierdza. 

 

86. „Prosimy o potwierdzenie, że wymóg posiadanie opinii: „opinię IMiDz w Warszawie (dezynfekcja w 

oddziałach noworodkowych i pediatrycznych)” dotyczy tylko preparatów do dezynfekcji w tym 

konkretnym obszarze.” 

 

Odpowiedź – Tak. 

 

87. „Zamawiający wymaga w OPZ: „Wykonawca w ramach niniejszej umowy i bez dodatkowego 

wynagrodzenia zobowiązany jest do opróżniania, mycia i dezynfekcji: basenów, kaczek, nocników, 

misek do mycia, obsługi myjni - dezynfektorów.” Prosimy o podanie ilości myjni – dezynfektorów  

w raz z ich marką i modelem.” 

 

Odpowiedź – 3  myjnie – dezynfektory-  typ: Erlen 145, GETINGE 2000, FD 1600. 

 

88. „Kto ponosi koszt zakupu środków do myjni – dezynfektorów? Jeśli Wykonawca, to prosimy  

o podanie średniego miesięcznego zapotrzebowania na powyższe środki” 

 

Odpowiedź – Środki zapewnia Zamawiający. 

 

89. „Kto ponosi koszt napraw, serwisów itp myjko – dezynfektorów? Jeśli Wykonawca, to prosimy  

o podanie średniego miesięcznego kosztu powyższych napraw i serwisu.” 

 

Odpowiedź – Koszty napraw ponosi Zamawiający. 

 

90. „Kto ponosi koszt zakupu zapinek na worki do bielizny.” 

 

Odpowiedź – Koszt zakupu zapinek ponosi Zamawiający. 

 

91. „Czy Wykonawca ma zapewnić zapinki na worki do odpadów komunalnych i medycznych” 

 

Odpowiedź – Koszt zakupu zapinek ponosi Wykonawca. 

 

92. „Kto zapewnia worki na ubrania pacjentów z izolacji COVID czyli worki rozpuszczalne? Jeżeli 

Wykonawca, to prosimy o podanie ich średniego miesięcznego zużycia.” 
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Odpowiedź – Worki zapewnia Zamawiający. 

 

93. „Kto zapewnia środki do mycia i dezynfekcji urządzeń przeznaczonych do Wodolecznictwa w Dziale 

Rehabilitacji Leczniczej? Jeżeli Wykonawca, to prosimy o podanie średniego miesięcznego 

zapotrzebowania na powyższe środki.” 

 

Odpowiedź – Środki do mycia i dezynfekcji urządzeń zapewnia Zamawiający.   

 

94. „Kto odpowiada za uzupełnianie braków w bieliźnie szpitalnej? Jeżeli Wykonawca, to prosimy  

o podanie średniego miesięcznego zapotrzebowania na uzupełnianie braków.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający. 

 

95. „Prosimy o potwierdzenie, że wymagana obsada, wskazana w OPZ przez Zamawiającego, jest 

obsadą wystarczając do prawidłowego zrealizowania usługi.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie ingeruje w ilość zatrudnionych osób, a jedynie wskazuje ilość osób 

w poszczególnych obszarach. 

 

96. „Prosimy o podanie kosztu jednego wymazu, który ma wykonać Wykonawca nie rzadziej niż dwa 

razy do roku tj. 1 raz na pół roku.” 

 

Odpowiedź – Szacunkowy koszt  wymazów czystościowych - wyników ujemnych – około 13 zł. – 20 

zł. Wyniki dodatnie w zależności od wyhodowanych drobnoustrojów. 

 

97. „Czy Wykonawca ma także zapewnić worki do koszy mieszczących się przy wejściach do budynku 

oraz na terenie zewnętrznym? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości i pojemności koszy.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

98. „Kto zapewnia wagę do ważenia odpadów.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający. 

 

99. „Prosimy o podanie metrażu okien (dwustronnie), które podlegają myciu wraz z krotnością 

wykonania tej czynności w skali roku.” 

 

Odpowiedź – 2 razy w roku plus mycie na bieżąco według potrzeb o powierzchni 2.000 m
2
. 

 

100. „Prosimy o podanie metrażu okien, których mycie wymaga zastosowania technik alpinistycznych.” 

 

Odpowiedź – Nie dotyczy. 

 

101. „Prosimy o podanie metrażu wykładzin dywanowych, które podlegają procesowi prania wraz  

z krotnością tych czynności.” 

 

Odpowiedź – Nie dotyczy. 

 

102. „Prosimy o podanie metrażu verticali, żaluzji, które podlegają procesowi mycia wraz z krotnością 

tych czynności.” 

 

Odpowiedź – Szacunkowy metraż verticali i żaluzji – 1.500 m
2
. Mycie według potrzeb. 
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103. „Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnianie pracowników na umowy cywilno – prawne do 

wykonywania prac okresowych np. mycie okien, pranie wykładzin, zabezpieczanie podłóg 

warstwami ochronnymi?” 

 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ. 

 

104. „Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnianie pracowników na umowy cywilno – prawne w nagłych 

przypadkach np. urlop na żądanie, wypadek itp.?” 

 

Odpowiedź – Tak, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów. 

 

105. „Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ograniczenia metrażu sprzątanej powierzchni, a co za tym 

idzie przychodu Wykonawcy, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie również wymóg minimalnego 

zatrudnienia osób do realizacji usługi.” 

 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ. 

 

106. Wnosimy o:  

a) obniżenie wysokości kar umownych przewidzianych w projekcie umowy, jako oczywiście rażąco 

wygórowanych o co najmniej 50% każda; 

Uzasadnienie: 

W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji 

uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej mu narzucanie warunków dotyczących 

realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia 

w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeganie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, 

ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie wskazywała na to Krajowa Izba 

Odwoławcza, m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt KIO 283/14. 

Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew zasadom 

współżycia społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę umowną, która z uwagi na 

swą konstrukcję, może mieć zastosowanie zarówno w przypadku drobnego uchybienia, 

nieskutkującego powstaniem jakiejkolwiek szkody po stronie Zamawiającego, jak i w przypadku 

niewykonania zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna zostać opisana w sposób 

zróżnicowany, w zależności od rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, jak i wpływu uchybień 

na funkcjonowanie Zamawiającego. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary 

umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej 

nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może 

powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na 

powyższych założeniach, stąd wniosek o jego zmianę. 

Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, 

zróżnicowanie  ich wysokości w stosunku o rangi, skutku i okresu trwania uchybienia i jego wpływu 

na funkcjonowanie zamawiającego ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne 

będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie 

„zarobkową”. 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

107. „Wnosimy o wprowadzenie do zapisów umowy paragrafu, w którym Wykonawca  ma możliwości 

rozwiązania umowy za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.” 

 

 Odpowiedź – Nie. 

 

108. „Prosimy o informację jaka powierzchnia przewidziana jest do remontu, przez jaki okres czasu?” 
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 Odpowiedź – Na etapie postępowania Zamawiający nie jest w stanie podać tych informacji. 

 

109. „Czy personel Wykonawcy odpowiada za prawidłową segregacje odpadów?” 

 

Odpowiedź – Odpowiedzialnym za prawidłową segregację odpadów jest głównie Zamawiający, jak 

też pracownicy Wykonawcy. 

 

110. „Kto zapewnia wózki do transportu: 

a) Bielizny brudnej i czystej  

b) Odpadów medycznych 

c) Odpadów komunalnych 

d) Sprzętu, aparatury medycznej 

e) Mebli i składników majątkowych 

f) Badań laboratoryjnych 

g) Narzędzi do i z Sterylizatorni 

h) Zwłok 

i) Żywności na oddziały i do dystrybucji już na oddziałach 

Jeśli wykonawca, to prosimy o podanie wymaganej ilości.” 

 

Odpowiedź – a), f), g), h),  i) – Zamawiający; b), c), d), e) – Wykonawca – który samodzielnie ustala 

ilość wózków zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

111. „Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli 

tak to czy Zamawiający dopuści do tej czynności preparat na bazie skażonego etanolu o pełnym 

spektrum działania?” 

 

Odpowiedź – Tak. Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionych preparatów. 

 

112. „Zamawiający w SIWZ, OPZ i załącznikach  wśród ogółu prac wymienia także prace pomocnicze 

przy pacjencie Zważywszy na fakt, iż: 

 są one zwolnione z podatku VAT, natomiast prace pozostałe są opodatkowane wg stawki 23%, 

 prawidłowość ustalania relacji pomiędzy sprzedażą opodatkowaną a zwolnioną w już 

realizowanych kontraktach tego typu jest przedmiotem zainteresowania Urzędów Kontroli 

Skarbowej (w praktyce – organy te prowadzą obecnie ogólnopolskie kontrole w firmach 

świadczących usługi outsourcingowe, m.in. przesłuchując w ich w toku zatrudnioną w szpitalach 

kadrę menedżerską, co prowadzić ma do obiektywnego ustalenia w toku kontroli wartości usługi 

zwolnionej w całej jej wartości), 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, jaki procent wartości usługi będą one 

w opinii Zamawiającego stanowić? W opinii Wykonawcy – ustalenie relacji pomiędzy wartością 

sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej przez Zamawiającego, już na etapie prowadzonego 

postępowania – pozwoli na uniknięcie opisanych powyżej czynności w przyszłości. 

Jeśli Zamawiający nie wyraża na powyższe zgody, prosimy o potwierdzeni, że usługa jest usługą 

kompleksową i podlega jednej stawce VAT, czyli 23%.” 

 

Odpowiedź – Wykonawca winien dokonać wyceny prac pomocniczych przy pacjencie zgodnie ze 

zmodyfikowaną ofertą asortymentowo – cenową – Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

113. „Prosimy o doprecyzowanie kto zapewnia środki ochrony osobistej typu specjalistyczne 

kombinezony jednorazowe oraz maski dla pracowników Wykonawcy w razie podwyższonego stanu 

zagrożenia COVID?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca. 
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114. „Czy Wykonawca zabezpiecza wkłady do odświeżaczy elektrycznych? Jeśli tak to prosimy o podanie 

wymaganej ich ilości oraz kto zabezpiecza baterie do nich?” 

 

Odpowiedź – Nie posiada. 
115. „Prosimy o informację, kto ponosi koszt badań/testu  w kierunku SARS-CoV-2, pracowników 

skierowanych z ranienia Wykonawcy do realizacji usługi w razie takiego wymogu w trakcie 

realizacji usługi z ramienia Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź – Wykonawca. 

 

116. „Prosimy o podanie ilości łóżek z podziałem na poszczególne komórki Szpitala.” 

 

Odpowiedź – Oddział Chirurgii Ogólnej – 22 łóżka, Oddział. Urazowo – Ortopedyczny – 20 łóżek, 

Oddział Chorób Wewnętrznych – 34, Oddział Kardiologiczny z OIOK – 31 łóżek, Oddział 

Pediatryczny – 23 łóżka, Oddział Ginekologiczno – Położniczy – 18 łóżek,  Oddział Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii- 6 łóżek, Oddział Neonatologiczny – 7 łóżek, Oddział Rehabilitacji Narządu 

Ruchu – 30 łóżek , SOR – 7 łóżek Ogółem – 198 łóżek. 

 

117. „Prosimy o podanie ilości porodów, cięć cesarskich, operacji i zgonów w ujęciu rocznym.” 

 

Odpowiedź – Powyższe informacje nie mają wpływu na realizację przedmiotu zamówienia.  

118. „Kto zapewnia kosze, pojemniki i stelaże na odpady? Jeśli wykonawca, to prosimy o podanie ilości i 

pojemności każdej z pozycji.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający. 

 

119. „Na jakich zasadach i warunkach Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia? Czy 

Zamawiający dopuści jeśli będzie to odrębna umowa podpisanie jej przez jednego z członków 

konsorcjum.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający zawrze umowę z Wykonawca wyłonionym w drodze postepowania. 

 

120. „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. 

e) Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników 

zastosowanie ma Regulamin Wynagradzania czy Układ Zbiorowy pracy. 

f) Prosimy o przesłanie kopii wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy, postanowień  

(w tym Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Układu Zbiorowego pracy, Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Funduszu mającego zastosowanie 

w stosunku do osób niepełnosprawnych) mających zastosowanie w stosunku do przejmowanych 

pracowników. Jedynie dogłębna analiza tych dokumentów pozwoli na prawidłowe 

skalkulowanie kosztów wynagrodzeń pracowników podlegających przejęciu. 

g) W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni są poszczególni pracownicy? 

h) Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu wykonawcy 

jest byłymi pracownikami Zamawiającego. 
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i) Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia pracowników w przypadku rozwiązania lub 

zakończenia kontraktu? 

j) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 

dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)? 

k) Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 

z późn. zm.) Zamawiający bądź obecny wykonawca wypłacił wszystkie wymagane kwoty? 

l) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na 

podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom 

na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)? 

m) W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy  

z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 

wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)? 

n) Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na 

podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom 

na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)? 

o) Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia? 

Jeśli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione? 

p) Czy w stosunku do Zamawiającego toczą się postępowania sądowe wszczęte przez pracowników 

przewidzianych do przejęcia? Jeśli tak, prosimy o podanie wykazu spraw ze wskazaniem 

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

q) Czy istniej jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami 

zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązał się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie 

zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzeń, także w przypadku przejęcia tychże 

pracowników przez następnego pracodawcę? Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek 

gwarancjami uniemożliwiającymi nowemu pracodawcy modyfikację treści ich stosunków pracy? 

r) Czy na dzień przejęcia będą jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do 

przekazywanych pracowników? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej kwocie? 

s) Ilu pracowników nabędzie uprawnień do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu? 

Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących 

odpraw. 

t) Ilu pracowników nabędzie uprawnień do nagród jubileuszowych w trakcie trwania kontraktu? 

Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących 

nagród. 

u) Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członami związków zawodowych (jakich)? Jakie funkcje 

te osoby pełnią w związkach? 

v) Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopów za rok 2020 r. na poszczególnego 

pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących pracownikom w związku 

z orzeczeniem o niepełnosprawności 

w) Prosimy o podanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych pracowników 

przewidzianych do przejęcia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, dodatków do wynagrodzeń. 

x) Czy w związku z koniecznością przejęcia pracowników na podst. Art. 23’ KP nowy Wykonawca 

przez i po zakończeniu okresu gwarancyjnego będzie mógł zmienić warunki pracy oraz miejsce 

pracy pracownikowi? 

y) Prosimy o wyszczególnienie osób, które obecnie znajdują się w wieku ochronnym 

/przedemerytalnym? 

z) Prosimy o wyszczególnienie osób, które zatrudnione są z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności wraz z określeniem jego rodzaju? 

aa) Prosimy o podanie zapisów znajdujących się w umowach o pracę pracowników dedykowanych 

do przejęcia, dotyczących dodatków do wynagrodzeń np. premia regulaminowa, dodatek 

stażowych, dodatek funkcyjny, dodatek negocjacyjny itp.? 
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bb) Prosimy o przedstawienie wykazu proporcjonalnego wykorzystania urlopów za rok 2020 r. na 

poszczególnego pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących 

pracownikom w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności 

cc) Czy istnieję plan urlopów za rok 2021? Jeżeli tak , prosimy o przesłanie planu urlopów na rok 

2021, na każdego pracownika.   

dd) Proszę o przesłanie, liczby dni absencji z wyłączeniem nieobecności związanej z urlopem, 

przypadającą na poszczególnego pracownika za rok 2020. 

ee) Jeżeli istnieje zakres czynności pracownika lub zakres obowiązków lub inny dokument 

opisujący zakres obowiązków , proszę o przesłanie zakresu czynności pracowników, którzy 

przewidziani są do przejęcia w ramach artykułu art. 23’ KP?. 

 

Odpowiedź – Nie dotyczy. Osoby dotychczas wykonujący usługę nie są pracownikami 

Zamawiającego. 

 

121. „Prosimy o umożliwienie wizji lokalnej w dniu 12.01.2021 r.” 

 

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę. 

 

122. „Proszę o podanie postawy prawnej z której skorzystał Zamawiający ustalając termin 

składania ofert. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy pzp …termin składania ofert nie może być krótszy 

niż 35dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej”. 

Czy Zamawiający skorzystał z jakiejś szczególnej przesłanki skracając termin składania ofert?” 

 

Odpowiedź – art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp. 

 

123. „Mając na uwadze długi czas trwania umowy – umowa na 36 m-c proszę o wprowadzenie 

zapisów w umowie mówiących o tym, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę  

z zachowaniem 3 m-c okresu wypowiedzenia. Przy tak niestabilnej sytuacji ekonomicznej w kraju 

pozwoli to na realne oszacowanie kosztów i minimalizację ryzyka wysokiej ceny.” 

 

Odpowiedź – Nie. 
 

124. „W związku z zapisami wynikającymi z str. 5 zał. nr 2 do SIWZ punkt 1.5, proszę  

o określenie jaki procent usługi stanowią czynności pomocy przy pacjencie.” 

 

Odpowiedź – Odpowiedź – Wykonawca winien dokonać wyceny prac pomocniczych przy 

pacjencie zgodnie ze zmodyfikowaną ofertą asortymentowo – cenową – Załącznik nr 3 do 

SIWZ. 

 

125. „Usługi pomocy przy pacjencie obaczone są zwolnioną stawką vat i wycenione są 

ryczałtowo, proszę o zmianę zał. nr 3 - oferta cenowa , ocenie nie ma gdzie wpisać wyceny dla 

czynności pomocniczych…” 

 

Odpowiedź – Zamawiający modyfikuje  Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

 

126. „Czy zamawiający posiada obecnie w swej strukturze oddział covidowy? Jeśli tak to w jaki 

jest jego metraż? I czy Zamawiający zapewni środki ochrony osobistej dla personelu 

sprzątającego oddział z pacjentami Covid podatnimi?” 

 

Odpowiedź – Tak, tymczasowo o metrażu około 570 metrów. 

 

127. „Z uwagi na fakt, że wykonawca ma wyposażyć na własny koszt wszystkie pomieszczenia 
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porządkowe ( brudowniki i pomieszczenia na odpady) proszę o podanie ilości tych pomieszczeń” 

 

Odpowiedź – Zamawiający posiada 10 brudowników oraz 2 pomieszczenia na odpady. 

 

128. „Proszę o podanie kosztów najmu pomieszczeń od Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź – Według załączonego projektu umowy najmu. 
 

129. „Kto zapewnia wózki do transportu wewnętrznego? Jeśli Wykonawca to proszę o podanie 

ilości o rodzaju wózków transportowych które wymaga Zamawiający?” 

 

Odpowiedź – Wykonawca, który winien samodzielnie określić ilość według opisu przedmiotu 

zamówienia. 

 

130. „Jakie są pojemności worków na odpady występujących u Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź – 30l., 60l., 120l.  

131. „Jaki metraż podłóg polega konserwacji?” 

 

Odpowiedź – Około 11.500 m
2
. 

 

132. „Co zamawiający ma na myśli pisząc: „Wykonawca zapewni środki w ilościach 

zapewniających dostępność w toaletach dla personelu i pacjentów oraz skutecznie usuwające 

zabrudzenia, nie powodujące uszkodzenia podłoża, bezpieczne dla użytkownika i środowiska 

naturalnego, pochodzące z wiarygodnego źródła i przeznaczone do stosowania w podmiotach 

leczniczych, w oryginalnych opakowaniach. Jakie to środki pochodzące z „ wiarygodnego źródła” 

i co oznacz że maja być „i przeznaczone do stosowania w podmiotach leczniczych”, na rynku 

chemii i dezynfekcji profesjonalnej nie ma linii dedykowanej dla podmiotów leczniczych, ani 

takie zapisy nie są zawarte w ulotkach i kartach charakterystyki tych produktów?” 

 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ. 

 

133. „Jakiego mydła w płynie wymaga Zamawiający? Dolewane czy wkład? Jeśli wkład to 

jakiej firmy?” 

 

Odpowiedź – Dolewane oraz wkłady. 

 

134. „Zamawiający wymaga ręczników typ ZZ czy rolka? Jeśli rolka to do jakiego typu 

dozowników i jakiej jakości? Ręczniki białe? Szare?, typ ZZ biały czy szary?” 

 

Odpowiedź – Ręczniki ZZ do dozowników wyszczególnionych w Opisie przedmiotu 

zamówienia, koloru białego. 

 

135. „Jakiego papieru toaletowego wymaga Zamawiający? Duża czy mała rolak? Jaka jakość? 

Biały czy szary?” 

 

Odpowiedź – Papier toaletowy kolory białego, rolki duże o wysokiej jakości. 
 

136. „Czy wykonawca dobrze rozumie że ma zamontować dozowniki w pomieszczeniach 

Zamawiającego zgodnie z tabela ze str. 6 i 7 zał. nr 2 do SIWZ tym dozowniki do preparatów do 

dezynfekcji rąk, za Zamawiający zakupi preparaty do tych dozowników?” 
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Odpowiedź – Tak. 

 

137. „Kto zapewnia preparaty do urządzeń do zamgławiania?” 

Odpowiedź – Wykonawca. 

 

138. „Ile średnio miesięcznie wykonuje się procesów zamgławiania u Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź – W zależności od potrzeb. 

 

139. „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie na 

zastępstwa urlopowo-chorobowe. Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na 

umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne.  

Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na 

zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę wymaga chociażby dostarczenia badań 

lekarskich, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z  

powyższym wnosimy jak na wstępie.” 

 

Odpowiedź – Tak, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów. 

 

140. „Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia 

umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym  wypowiedzeniem. W 

przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 3 - 4 lat w momencie zawierania 

umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących 

mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również 

w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich 

wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu 

stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z 

określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na 

dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli  

pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po 

kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał 

skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej 

obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w 

tym zakresie żadnych zakazów.” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

141. „W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego 

obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania tj.: 

 od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 

euro; 

 od 1 sierpnia 2019 r. –  zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro. 

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca będzie mógł wysyłać do Zamawiającego faktury 

elektroniczne” 

 

 Odpowiedź – Nie. 
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142. „Mając na uwadze zapisy projektu umowy prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni 

na 30 dni. Utrzymanie takiego terminu jest przede wszystkim zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa, zwłaszcza z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych, jak i korzystne dla samych organizatorów, ze względu na uniknięcie poniesienia 

dodatkowych kosztów z tytułu art. 5 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

Wymieniona ustawa w art. 5 wyznacza 30 dniowy termin zapłaty i możliwość naliczania odsetek 

za niedotrzymanie terminu.” 

 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ. 

 

143. „Niniejszym wnosimy o dodanie do treści siwz badania podstawy wykluczenia 

wykonawcy określonej w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).  

Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano 

ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech 

latach wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie wykonawcy.   

Zamawiający będący szpitalem w szczególny sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka 

związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia. Ryzyka 

sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów 

spowodowane dezorganizacją pracy placówki (w drastycznych przypadkach nawet konieczność 

odwołania planowanych operacji lub zabiegów medycznych) może narazić szpital na poważne 

konsekwencje. Zamawiający – jako gospodarz postępowania – powinien zapewnić sobie jak 

najszerszy katalog narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację 

potencjału wykonawców oferujących swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, 

którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego. W naszej ocenie tak 

szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców składających ofertę 

zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który ma już w okresie 

ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o zamówienie publiczne, włącznie  

z zatrzymaniem gwarancji należytego wykonania (w wysokości ponad 350 tys. zł), przez co 

naraził zamawiającego z segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo poważne ryzyka 

sanitarno-epidemiologiczne. Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek 

wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 PZP spowoduje brak realnej 

możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia Wykonawców, dlatego 

- mając na wglądzie Państwa uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu 

niczym niezakłóconego świadczenia usług medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak 

powyżej.” 

  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ. 

 

144. „Zamawiający w pkt. 18 OPZ wymaga od wykonawcy wynajęcia pomieszczeń. Prosimy 

zatem o udostępnienie  umowy najmu celem zapoznania się z zapisami lub podanie stawek/opłat 

za przedmiot najmu.” 

 

Odpowiedź – Zgodnie z Załączonym projektem umowy. 
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145. „Zamawiający w warunkach doświadczenia wymaga 2 referencji o wartości min. 500 000 

zł brutto rocznie każda. Prosimy o potwierdzenie zatem, iż każda z tych usług musi być 

wykonywana przez okres minimum 12 miesięcy.” 

 

Odpowiedź – Tak. 

 

146. „Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku przekazania przez wykonawcę niezbędnych 

dokumentów wykazujących i potwierdzających wzrost wynagrodzenia w przypadkach 

określonych w art. 142 ust. 5 Ustawy Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem zmiany 

przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia wykonawcy” 

 

Odpowiedź – Tak. 

 

147. „Zamawiający w zapisach wzoru umowy przewiduję karę umowną za rozwiązanie umowy 

w wysokości aż 20% wartości całego kontraktu. Czy Zamawiający, po analizie poniższych 

argumentów Wykonawcy, zmodyfikuje wysokość kary? Wykonawca wnosi o zmianę kary o 

połowę do 10%” Przewidziana przez Zamawiającego kara jest niewspółmiernie wysoka do 

wartości zamówienia oraz do czasu trwania umowy. Poziom kary jest zbyt wygórowany w 

stosunku do wskazanych nieprawidłowości stanowiących podstawę ich naliczenia. 

Wykorzystywanie przez Zamawiającego - będącego silniejszą stroną stosunku prawnego 

powstającego w wyniku udzielenia zamówienia - jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar 

umownych, których wysokość jest wygórowana jest sprzeczne z zasadami współżycia 

społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 

3531 Kodeksu cywilnego granice swobody umów. Uprzywilejowana pozycja Zamawiającego oraz 

zasadniczo jednostronne określanie istotnych warunków przyszłej umowy sprawia, że umowa o 

udzielenie zamówienia staje się niejako umową adhezyjną, podczas gdy winna zmierzać do 

zabezpieczenia interesów obu stron, a kara umowna nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego 

wzbogacenia po stronie Zamawiającego, ponieważ jej celem jest dyscyplinowanie stron do 

prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków umownych. 

Dodatkowo, samą wysokość kary umownej należy uznać za nadmierną, a tym samym również 

sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Postanowienia umowne dotyczące kar w żaden 

sposób nie są związane z zabezpieczeniem interesu Zamawiającego i interesu publicznego 

związanego z uzyskaniem jak najlepszego zamówienia. W konsekwencji Zamawiający działa z 

przekroczeniem swobody umów łamiąc zasady współżycia społecznego wykorzystując instytucję 

kary umownej niezgodnie z jej naturą i przeznaczeniem.  

 Ponadto, Zamawiający wprowadzając takie postanowienia narusza zasady uczciwej 

konkurencji, równego traktowania wykonawców, ogranicza konkurencję oraz utrudnia dostęp do 

rynku przedsiębiorcom, co może faktycznie wpłynąć na brak ofert. Na uwagę zasługuje również 

fakt, że wykonawca potencjalne ryzyko związane z naliczeniem kary umownej wkalkuluje w cenę 

oferty, co spowoduje, że złożone oferty będą mniej konkurencyjne, a Zamawiający poniesie 

większe koszty związane z udzieleniem zamówienia.” 

 

  Odpowiedź – Nie. 

 

148. „Prosimy o potwierdzenie, iż kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez 

wykonawcę czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności 

pracownika wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli” 

 

Odpowiedź – Tak. 
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149. „Zamawiający w §5 projektu umowy określił przesłanki dające mu możliwość 

jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. O ile zaprzestanie 

świadczenia usługi przez wykonawcę jest rażącym uchybienie to już stwierdzenia ,,uchybienia w 

zakresie jakości wykonywanej Usługi” jest pojęciem całkowicie niejasnym i stanowi całkowitą 

dowolność w nałożeniu kary 20% wartości usługi za dowolne naruszenie. Wnosimy zatem o 

wprowadzenie katalogu ,,uchybień” które będą podstawą rozwiązania umowy lub wskazanie ich 

ilości w danym okresie rozliczeniowym z uwagi na aż 36 miesięczny okres realizacji kontraktu.. 

Podobnie stwierdzenie ,,nie wypełnienie zobowiązań z § 2 ust. 1 - 4 powyżej’’ powinno 

wskazywać ilość takich uchybień w danym miesiącu rozliczeniowym, tym bardziej iż 

Zamawiający nalicza z tego tytułu również kary z §6 ust. 1.10 Prosimy również o potwierdzenie, 

iż w powyższych 2 przypadkach rozwiązanie umowy będzie poprzedzone wezwaniem 

wykonawcy” 

 

Odpowiedź – Nie. 

 

Z poważaniem 

          Dyrektor SPZZOZ 

w Ostrowi Mazowieckiej 

Artur Wnuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 37 03 

 


