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TreSc wspornuianej proSby jest nastgpuj4ca :

L Dzialajqc na podstawie ar1.3B ust I ustawy - Prawo zam6wieri

tre(ci specyfikacji istotnych warunl<6w zam6wienia, poprzez

Zatnawiaj4cego obowi4zku wynil<aj qcego z atl. 142 ust 5.

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Sza.nor,vni Panstwo,

Uprzejrnie inforniujemy, i2 do Zatnawiaj4cego wplyngla proSba o wyla6nienie zapisu specyfikacji

istotnych warunl<6w zam6wienia, w postgpowariu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia29 stycznia 2004 rokr"r Prawo Zanowien PLrblicznych (Dz, U. 22015 r. pot.2164 z p6zn" zm.) w

trybie przetargu nieograniczonego, na: kompleksowe utrzy:manie czystoSci, transport

wewngtrzny oruz czynnoSci pomocnicze przy obsludze pacjenta nigwymagajAce przygotowania

rnedycznego na oddzialach szpitala SP ZO7. przy ul. StaroWiejskiej 15, kompleksowe

utrzyrnanie czystoSci oraz czynnoSci pomocnicze przy olbsludze pac,jenta niewymagaj4ce

przygotowania medycznego na oddzialach szpitala SP ZOZ przy uf. Bema 22 w Sierllcach oraz

kompleksorve utrzymanie czysto5ci w plac6wkach SP ZOZ Sied\ce,

publipznych,

dookreSlenie

Siedloe dnia: 201 7-08-0 1

wnosz9 o wyJasnlente

zasad realizacji przez

Przepisy ustawy Prawo zani6wierl publicznych w tresciobowi4zuj4cej po dniu 19 paldzierr"il<a2014r.

nakazuj4, aby "utnowa zawarta na ol<res dlulszy ni2 12 miesigcy zawipra postanowienia o zasadach

wprowadzania odpowiednicb zmian wysokoSci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku

zmiany:

l) stawl<i podatl<u od towar6w i uslug,

2) wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za praag albo wysoko5ci minirnalnej stawki godzinowej,

minimalnyrnustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 pa2dziernika 2002 r. o

wynagrodzenitt za pracQ)

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu

stawl<i skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

d/s Zamt icltrrych$prawg prowadzi - Anna Jastzqbska

A,X zgbska

zdrowotnemu lub wysokoSci



- jezeli zrniany te bgd4

142 ust, 5).

niialy wplyw na l<oszty wyl<onywania zam6wibnia przez wykonawcg." (art.

Uzasadnieniem ratio legis - zgodnie z wolq ustawodawcy - przywolanego przepisu art. 142 ust 5

ustawyPrawo zarn6wieri publicznych bylo m,in,, ze: "w pral<tyce zamaw,iaj4cych wla6ciwie nieobecne

bylowlqczanie do wzor6w um6w tzw.l<lauzul waloryzacyjnych, Przygotowana przezzalrrawiaj4cych

treSi wzor6w (pLojektow) utn6w, nie pozwalala na uwzglgdnienie w ost4tecznych rozliezeniach nawet

znacznych, rriezaleznych od wyl<onawc6w, zmian lcoszt6w wykoninia zam6wienia, zwlaszcza

dotycz4cych zmian wysol<o6ci obci41ei publicznoprawnych. W efekciq, przy niewysokich mar2ach,

pozornie niewielka nniana up. podatl<Lr od towar6w, i uslug (VAT) powodowala utratg tnar|y, a w

konsekwencji prowadzila do pogorszeriia sytuacji finansowej przedsigbiorcy, Powyzsze prowadzilo do

ztlacztlego ograniczania p'tzez przedsigbiorc6w koszt6w wykonania zam6wienia. Wy2ej wskazane

sytLracje odnosiiy sig przede wszystl<im do umow wieloletnich, w tral<cie trwania lct6rych wykonawcy

byli zaskakiwani zmianani ciE2arow publicznoprawnych orazkosztaLni okreslanyni przez przepisy

prawa. Ponadto, sltLrtki dotycz4ce zntian wynagrodzenia odczuwajq takhe pracownicy, przy czy'trr

jednoczeSnie zanawiaj4cy s4 narazeni na pogorszenie jako$ci wykonyr,Vanego zam6wienia, np. przez

zast4pierrie materialow potrzebnych do wyl<onania zarn6wienia uiaterial{mitariszyrni, kt6re zazwyczaj

s4 materialami nizszej jakoSci" Zniwelowanie powyZszych dzialah lroze nast4pi6 dzigl<i

wprowadzeniu zasady obowi4zkLr wprowadzania do umow zapis6li, dotycz4eych odpowiedniej

z:miany wysoko6ci wynagrodzenia w SciSle okre$lonych przypadkach"

St4d wol4 ustawodawcy stalo sig, aby w umowach zawartyah w wyniku rozstrzygniEcia

postgpowari wszczElych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiaj4cy okre6lal kiedy i na jakich zasadach

zwaloryzule ulnowg, je{li zajdzie jedna z przeslanek wsl<azanych w art. 142 usI 5 Lrstawy PZP.

PokreSli6 naleZy, iz nie chodzi o wpisywaiie honkretnych lcwot walonyzacji, nie znanycl"t przecieL

takhe Zarnawiaj4cetnu, ale ol<reSlenie jasnych mechanizrn6w walof"yzacji w razie wyst4pienia

kt6rejkolwiel< z przeslanel< ol<rerilorrych w art. 142 ust 5 PZP.

Dodatkowo wskaza6 naleLy.2e z dniem I wrze$nia 2016 r. tre$i ar1. 142 ust.5 ulesla zmianie

w wyrril<u nowelizacji Lrstawy Prawo zam6wieri publicznych (Dz.IJ. z dnia 17.08.2016 r. poz. 1265).

Ustawodawca naloLyl tym satnym na Zarnawiaj4cego obowi4zek okreslpnia w umowach zawieranych

na okres dlulszy t'riZ 12 miesigcy r6wniez zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysoko6ci

wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany wysokodci minimalnej stawki

godzinowej.

Od obowi4zku wprowadzenie takich zapis6w Zamawiaj4cy nie ma

odst4pii - ustawodawca nie przewidzial tal<iego uprawnienia

mozliwodci w 2adnych przypadku
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przetargowego. Bral< tal<ich zapis6w stanowi l<walifikowan4 wadp siwz, co moze sl<utkowa6 nawet

n iewaZnoSci 4 calego postgpowan ia.

Maj4c na uwadze powyLsze, wnoszQ o wprowadzenie do siwz pymaganych w art. 142 ust 5

ustawy zapis6w, precyzujqcych, i2 wartoSi wynagrodzenia wyl<onawcy ulega zmianie z dniem

zaistttienia (w szczeg6lnofci w wynil<u zntiarty ustawy lub innego al<t{r prawnego) kt6rejkolwiek ze

zntian, o l<t6rych rrowa w art, 142 ust 5 ustawy PZP"

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ORAZ MINIMALNA STAWKA GODZINOWA

Art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP zobowiqzuje Zanawiaj4cego do okreslpnia w siwz zasad waloryzacji

wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany wysol<o$ci minimalnego Wynagrodzenia za pracE albo

wysokoSci rninimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia l0
paldziernil<a2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg"

Przy realizacji LrslLrg bgd4cych przedmiotem zam6wienia koszty osgbowy starrowi4 dominuj4cq

pozycjg w cenie LrslLrgi. Do tej pory wykorlawcy nie rnieli Zaclnych ogranicze| przy stosowaniu

r62nych fornr zatrudnienia i zwiqzanych z nimi kosztanri. Znowelizowana dyspozycja art. 90 ust I

ustawy PZP wprowadza przy badaniLr czy oferta nie zawiera ra24co piskiej ceny domniemanie, iz

l<oszty zatrudnienia pracownil<a nie nrogE byl nilsze, niz l<oszty miirinialnego wynagrodzenia za

pracg, zai koszty I godziny pracy zlecetriobiorcy/osoby Swiadczqcej uslugg, uie mog4 by(, r-tihsze nt|

mininralna stawka godzinowa. I(onsekwencj4 takiego rozwi4zanid,, jest wprowadzenie przez

ustawodawcg obowi4zl<u uwzglgdniania przez zanawiaj4cych w siwz zasad waloryzowania

wynagrodzefl wylconawc6w w przypadlcLr zmiany wysokoSci minirnalnego wynagrodzenia za praeq

albo minirnalnej stawki godzinowej.

Proponowana wy2ej nniana jest nie tylko korzystna dla Zatnawiaj4oego, ale pozwala rrLr tez rra

racjonalne i kontrolowarre wydatlcowanie Srodl<6w pLrblieznych, a tyln samym wpisLrje siq w
podstawowe cele zwi4zane z dyscyplin4 finans6w publicznych. Poiriewa2 zniany nrinimalnego

wynagrodzenia za pracg oraz mininralnej stawki godzinowej ustalanp s4 przez podrniot trzeci w

stosunl<u tak dla Zarnawiaj4cego jal< i wyl<onawc6w, oczywistym jest, idmaj4charakter niezaleZny od

woli stron untowy. Bral< uwzglgdnienia proponowanej zmiany w tre5qi projektu Lunowy lqczyt sig

bgdzie dlaZanawiaj4cego z dwoma negatywnymi skLrtl<ami.

Po pierwsze wykonawcy lnog? oferowad wyl<onanie Lrstug drozej \i2 to wynika z fal<tycznych

koszt6w jej Swiadczenia w tnotnencie sldadania ofefty, po to aby ur.'yzglgclni6 ewentualne zmiany

wysolto$ci rninimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawl<i godzinowej w kolejnych latach

trwania urnowy. Efelttern takiej postawy - racjonalnego jednal< przedsigbiorcy - jest to, iZ

Zanawiajqcv od pocz4tku umowy niejal<o "nadplaca" za ewentualrp przyszle koszty, nie rnaj4c
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pewnoSci, iz wydatl<uje posiadane Srodl<i w spos6b racjonalny i goqpodarczo tzasadniony. Brak

Lrwzglgdriienia w projekeie umowy nro2liwoSci waloryzacji wynagrodzonia wyl<onawcy powoduje,Le

kallculuj4c ceng ofefty dla uniowy dlugotenninowej, racjonalny wykorlawca Lrwzglgdni6 rnusi

ewentualne ryzyko wzrostu wysol<oSci minimalnego wynagro dzenia lr-rb rninimalnej stawki

godzinowej tal<, aby zabezpteczyd sw6j interes, W rzeczywistorici wiqc Io Zanawiaj4cy zaplaci za

ryzyl<o wl<alkulowane przez wyl<onawcg do ceny oferty, l<t6re w pierwszym roku Swiadczenia uslugi

powoduje alaczny jej wzrost, a tym sanryrn zbgdne wydatl<i zat'nawiaj4cego. Tyni samym stanowic

ono moze zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiaj4cego, 4 co za |ym idzie, mozliwoSi

postawienia Zanawiaj4cemu zarzutu nierzetelnego wydatkowania rirodl<6w publicznych.

Po drugie - w przypadkLr gdy wylconawcy nie Lrwzglgdni4 w proponowanej ofercie sl<utl<6w

zwigl<szenia minimalnego wynagrodzenia za pracg lLrb rninimalnej staWki godzinowej, Zamawiajqcy

otrzymuje w pierwszym okresie realrr4 ofefig, kt6ra jednal< po l<ilku rniesi4cach przestaje by6

powiqzana z realnyrni lcosztami ponoszonymi przez wylconawcg . Sil1 rze,czy, wyl<onawca nie bgdzie w

stanie w spos6b prawidlowy wykonywai przyjgtych rra siebie zobowi4z/i-r.

Maj4c na uwadze powylsze, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapis6w siwz do wymagari art.

142 usI5 pl<t2 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu:

"W przypadl<u zmiany, o l<t6rej rrowa w art, 142 Llst 5 pkt.

ulega zmiarrie o warto6i wzrostu wyl<azanych koszt6w

tytutu."

ZUS

2 r,rstawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy

ponoszonych przez Wykonawcg, z Iego

{rt.142 Lrst 5 pltt 3 ustawy PZP zobowi1zuleZamawiaj4cego do okre$lenia w siwz zasadwaloryzacji

wynagrodzenia wyl<onawcy w razie zniany zasad i wysokoSci podlegania ubezpieczeniom

spoleczrrym.

Ztniana, o kt6rej mowa zal<Iada,2e sl<ladka emerytalna i rentowa od uil6w zleceniajest placona od

kwoty co najrnniej minimalnego wynagrodzenia. Je2eli w danyn miesi4cu podstawa sktadlci bgdzie

t'tiZsza, niz kwota minirnalnego wynagrodzenia, a zleceniobiorca bEdzip spelnial warunki do objgcia

ubezpieczeniem z innego tytulu np. Lnrowy o pfacg, sldadl<g oplaci ze wszystkich tych tytul6w. Uwagi

wymaga takze olcoliczno6i, ze wysol<o6i wymiaru slcladl<i na ubezpieclzenie spoleczne jest jednym z

gl6wnych lcryteri6w decydLrj4cych o wysokoSci skladl<i na ubezpieczeflie zdrowotne, PodwyLszerie

jednej skLrtkowad bgdzie zwigl<szerriem drLrgiej ze skladel<. Wobec por{,y2szego bezspornym jest, ze

koszty praay, o lct6rych rrowa powy2ej w wynikLr zmian w przepisaclt prawa, bgd4 wzrastaty. Tym

safrlyrx w interesie zar6wuo Zanawiajqcego jak i wykonawcy jest wprowadzenie do um6w o

zam6wienie publiczne klauzul zabezpieczajqcych strony przed dest4bilizacj4 w realizacji um6w

d/s
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(obnizenienr jal<oSci, restrul<tLrryzacjq przyjgtego rnodelu wykonaniI zam6wienia, w sl<rajnych

przypadkach wypowiedzenie untowy), kt6ra bEdzie stanowii lconselcweqcjg istotnych i niebagatelnych

zrnian w wysokodci l<oszt6w pracy.

Maj4c na uwadze powylsze, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapis6w siwz do wyrnagari

art. 142 ust 5 pl<t 3 ustawy PZP, poprzez dodan ie zapisu:

"W przypadku zmiany, o l<t6rej Inowa w art.142 Lrst 5 plct 3) Lrstawy PZf wynagrodzenie Wyl<opawcy

ulega zlianie o wartosc wzrost wyl<azanych l<oszt6w ponoszonych przeq wykonawca, ztego tytulu."

AUTOMATYZM ZMIAN

Termirry wejdcia w Zycie i wielko6i zmian wprowadzonych w atl-. 142 ust 5 ustawy PZp w

calo6ci sq niezaleZue od woli stron urnowy o zam6wienie publiczne. Aby zatern zapewni6 z jednej

strony stabilnoS6 firtans6w publicznych, l<torymi dysponujq Zanawi4j4cy a z drLrgiej strony dac

wyl<onawcom grvarancjg ich slLrszrrych interes6w, ustawodawca wpror,yadzit obowi4zek waloryzacji

urn6w wieloletnich. Idea art, 142 ust 5 wyrala sig w daniu gwarancji obu stronom Ltmowy pewnodci,

i2 w nzie zaistnieriia zewnEtrznego zdarzenia w tym przepisie wskazhnego, z g6ry wiedz4 w jaki

spos6b maj4 sig zachowac. St4d obowi4zek zawarcia w siwz swogo rodzaju automatycznych

mecharrizm6w dostosowywania wynagrodzenia wyl<onawcy do zewttEtrznych waruuk6w - przy

zapewn i err i u zarnaw i ajqcy n b ezpiecze ri stwa prawn ego l<o n i eczrrych zm i in.

Sl<oro to zdarzenia zewnglrzne detennirrLrj4 moment wyjScia w Eycie ztnian, o kt6rych lnowa

w ar1' I 42 usI5 ustawy PZP, to zasadne jest, aby l<onsekwencje tych nnian znalazly odzwierciedlenie

w treSci stosunl<u prawnego l1cz4cego Zatnawiaj4cego i wyl<onawcg w terminie, w kt6rym te zmiany

weszly w zycie. Kahdy inny termiu wprowadzenia zmian w 2ycie budzii lnoze Lrzasadnione

w4tpliwoSci co do tego, czy nie n-lamy do czynienia z niedozwolonymi rjegocjacjami rnigdzy stronami

umowy' Brak bowierl obiel<tywnego powodu uzasadniaj4cego inny tenhin wprowadzeniaznian, riz
dostosowanie sig stron umowy do dzialah legislacyjnych ustawodawcy.

Pragniemy zauwa2y6, ze postulat wprowadzenia powyZszych zapis6w n'talazl odzwierciedlenie

w l<ill<u wyrokach I(lO wydanych w Inarclr 2015 r. (sygn akt.: KlO346ll5"4l3l15 oraz44311r.

Wniosfcujemy zatem o modyfikacjg paragrafu 4 umowy

zapis6w:

IWaloryzacj a wynagrod zeni a]

wprowa{zenie do wzoru ponii,szych
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l' Strony postanawiajq, i2 dol<onaj4 w formie pisenrnego anekiu zmiatry wynagroclzenia w
wypadl<Lr wyst4pienia l<t6rejkolwiel<zennian przepis6w wskazanych w art. 142 ust.5 ustawy zdnia
29 stycznia2004 r. Prawo zarn6wieri publicznych , tj. zniany:

a, stawlci podatl<Lr od towar6w i uslug,

b' wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za praca albo wysokoSci milirnalnej stawl<i

godzinowej, r"rstalonych na podsfawie przepis6w ustawy z dnia 10 pa?ddierr"tika2002r, o minimalnvm
wyn agl'oozentg za pracg,

zasad podleganiaubezpieczeniom spolecznym lub ubezpier:zeniu zdrowotnemu lub wysokoSci

od drlia wej6cia w Lycie zmian o

3' W wypadkLr ztniany, o kt6rej mowa w ust. 1 lit. a) wartorid nettQ wynagrodzenia Wykonawcy

stawki sldadl<i rra ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

2. Zniana wysol<oSci wynagrodzenia obowi4zywai bgdzie

I<t6rych lnowa w ust. l.

llre zlntelll slQ,

a okreslona w aneksie wartosd brutto wynagrodzenia zostanie

przepis6w.

wyliozona na podstawie nowych

4. W przypadlcu ztniany, o l<t6rej rrowa w ust I lit, b) wynagrpdzenie Wykonawcy ulegnie
znrianie o warlo(i wzrostu callcowitego l<osztu Wyl<onawcy wynikaj4c4 ze zwiEl<szenia wynagrodzeri
os6b bezpoSrednio wyl<onlrj4cych zam6wienie do wysol<o6ci znrienionego minimalnego
wynagrodzenia albo do wysol<o6ci zmieniorrej minimalnej stawki goflzinowej, z uwzglEdnieniem
wszystkich obci4zeri pubIicznoprawnych, wynikai4eych z tych nntan

5. W przypadlcu zrniany, o lct6rym llowa w ust I lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
znrianie o wafto5i wzrostu call<owitego l<osztu Wyl<onawcy, jal<q,bgdziQ on zobowi4zatty dodatkowo
ponieS6 w celu Lrwzglgdnieuia tej zrniany, przy zachowaniu ddtychczasowej l<woty netto
wynagrod zen i a os6b bezpo(r'ed n i o wyl<o n uj 4cych zam6wi en ie na rzecz Zvmawi aj 4cego,

6' Za wyj4tl<iem sytuacji o kt6rej rnowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokoSci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlohenia przez Wykonawca oiwiadczenia o wysokoSci
dodatkowych kosz6w wynikaj4cych z wprowadzet"iazrniatr,o l<t6rych lnowa w ust I litera b) i c).

Odpowiedf - Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SIWZ
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Zgodnie ze wzoreut Llr.l.lowy, Zanawiaj4ey przewiduje k4ry ufilowne za nienalezyte

:::::l::1ll 
,ltl*'. 

.c,zy 
Zamawiajqcy, po analizie poni2szych argument6w wytconawcy,

zmodyfikLrje wysol<o$i l<ar umownych? wykonawca wnosi o zi,iang o Sf%owysokosci kar,
zastrzeAony ch przez Zarnawiaj qcego,

w dol<trynie prawa zam6wierl pLrblicznych orazw aktualnym orzecznicnwie Zespol6w Arbitrow przyPrezesie UrzgclLl Zarnowieri Publicznych ustanawiani e przez zamawiaj4cego w umowie raL4cowysokich l<ar rttrtowlrych uznac naleLy bezwzglgdnie za rarus ze,ie zasad zaclrowania Lrczciwejkonkurencji wyrazonej w przepisie afl. 7 usta vy z clnia 29 styczniq 2004 r. prawo zam6wieri
pLrblicznych (ter<st jecrnority Dz. rJ.22006 ror<u, nr 164, poz, 1j63 zp6in. nn.),kt6re moze byiuzasadnion4 podstaw4 clo Z4dania uniewaznielria postgpowania o udzielehie zatn6wienjapublicznego
w trybie art' 93 ust' i pkt' 7 ustawy prawo zam6wief publicz'ycrr z uwagi, i2 postgpowanie jestobarczone wad4 uniem o2liwiajqcq zawarcie wa2nei ulxowy w sprawib zam6wienia pLrblicznego,
Stanowisl<o powylsze znajduje pelne potwie rdzer.ti: m.in. wyroku Zespolu Arbitr6w z dnia23 sierpnia2007 r' sygn' al(t: uzPlzol0-1030101. zwaLyc bowiem ,ale2y, 2e r<atg urlowna (odszkodowa'ie
umowne) ze swojej istoty rna cltaral<ter wyl4cznie odszl<odowawczy i kompensacyjny, a nie zasprewencyjny' Ustale'ie ptzez zantawiaj4cego zbyt wygorowanych kar ulnownych dla wykonawc6wstanowi zatem bezspornie ra2qce uarnszerrie prawa w zal<resie r6wr.lodci stron umowy, co w

::::i::::::-:::.0,' fo,,p,,...,rosci 
cetu tal<iej urnow y z zasadatni wsp6i2ycia sporecznego i* r[,vrvv4rte6u Iskutl<owac winno bezwzglgdn4 niewazno66 czy'nosci prawnej na podstar{ie przepisu art.3531 k.c. wzwiqzku z art. 58 $ 1 l<.c.

OdpowiedZ - Zamawia,j4cy podtrzymuje zapisy SIWZ

3' zgodnie z instrLrkci4, zawari' w jed'oritynr europejskinr dokumenciq zam6wienia w czg.ci D:"Je2eli tak io ile jestto wiadome' proszg podai wyl<az proporowa'yoh podwykonawc6w,,, wroszg oznriang zapisu SIWZ w rozdz.l0 pkt. 10.2 oraz I0.3) na:

2

Zanawiaj1cy 2qda wsl<azan ia

pow ierzy 6, podwyl<onawcotn,

wiadonre.

przez wyl<onawcg czgrici zam6wienia, r<t6rych wykonanie zarnierza
i podania przez wyr<orawcg firrn podwykonawc6w o ire jest to

Proszg tal<Ze o wyl<re6lenie pkt I0'3 z rozdzialu l0 slwz, wsl<azuj4cego 
\oniecznosi dol4czenia doofefty JEDZ podwyl<onawcy lrrb jego ewentralne uzupeftrierrie - zgod'ie zpgri.sz4propozycj4:

wykonawca zwolniony jest z obowi4zl<u przedl.'ladania oswiadczeni a ]F,DZpoclwykonawcy, je6li naetapie sk?adania ofeft nazwy firnr podwyr<onawc6w 
nie s4 mu wiadome.

trzgbska
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wykonarvca, lrt6rego oferta zostanie r,vybrana jal<o najkorzystniejsza, a lct6ry

czE{(, zanowienia podwyl<onawcy, zobowiqzany jest do przedlozenid przecl

oswiadczeni a JEDZ podwyl<or-raw cy oraz dol<ument6w potwierdzaj4cych brak

rvyhluczenia wobec podwyl<onawcy.

zarnierza powierzy6

podpisaniern Llmowy

istnienia podstaw do

Odpowiecli - JEDZ naleiry

JEDZ zamieszczon4 na

dokument-zamowienia

wypelnid zgodnie z zapisami SIWZ dnaz instrukcj4 wypelniania

stronie UZP t www"uzp.g ov,pllbaza-wiedzy/jednolity-europejski-

4. Zanawia-i4cy we wzorcu urnowy olcresla spos6b regulowania platnoSci za wykonan4 uslugE na

podstawie wystawionej przez Wyl<onawcg faktury YAT. Czy zarnawiaj4cy akceptu.je wystawianie i

dostarczanie w formie elektronicznej, w fonnaoie PDF: faktur, fal<tur lkoryguj4cych oraz dLrplikat6w

faktur, zgodnie zart. 106n ustawy zdnia 11 marca 2004r. o podatku odtowar6w iuslug (tj.Dz.tJ.z
2016 r', Nr 710, zpoLn. zn.)? Je2eli tal<, to bardzo proszg o modyfikaqjg wzorca ulrowy w zakresie

sposobu rozliczania sig z wykonariej uslugi poprzez dodanie nastgpuj4cych zapis6w;

l. Strony al<ceptuj4 wystawianie i dostarczanie w formie elel<troniqznej, w fonnacie PDF: faktr-rr,

faktur korygLrj4cych oraz duplil<at6w fal<tur', zgodnie z ar1. 706n ustaWy z dria I I marca 2004 r. o
podatlru od towar6w i Lrslug (tj. Dz.U. 22016 r., Nr 7l 0, z po2n. 2n.1.

2. Faktury elel<troniczne bgd4 zantawiajqcemu wysylane ua adres b-mail:

3. Zarnawial4cy zobowiqzu.je sig do poinformowania

adresu nrailoweso.

Wykorrawcy o l<ahdorazowej zmianie ww.

4. Osob4 upowaZniorr4 do l<ontal<t6w w sprawie e-faktur ze strony Zanawiajqcego jest

OdpowiedZ - Nie, Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ

5. Zatnawiaiqcy w pkt. 8.4 4) SIWZ "Wykaz charal<terystylii Srodl<6w chemicznych i

dezynfel<cyjnych" umieScil zapis "do oferty nale2y clol4czyc aktualne l<arty charalcterystyki wszystkich

wyrrierrionych Srodk6w a tak?e pozwolenia lub wpisy do rejestru zgodnie z obowiqzuj4cymi

plzepisarni prawttynti w fym zalcresie". Natomiast w salxyn-l pLrnkcie 8.4 Zarnawiaj4cy wskazal" 2e

dokLrrnenty te nrajq byi dostarczoue ua wezwanie Zarnawiaj4cego.

W zwi4zl<u z powyLszyni rozbieZno(ciarni, prosimy o potwierdzenie; ze wszystl<ie wymienione i

opisane w pkt. 8.4 4) SIWZ "lune wyrnagane dol<umenty" (str. B-9 SIWZ) maj4 byi zlo2one na

Sprawq prowadzi - Anna Jastrzqbska
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wezwanie Zanawiaj1cego pruez Wykonawcg, l<t6rego ofefta zostanie
rrre l<rotszym niz l0 dni, a nie wrazz ofert4 sr<radan4dnia 22.0g,20r7.

OdpowiedZ - TAK

Odpowiedf - Zamawiaj4cy wyra2a

Wykonawcy"

najwyzej ocerriona, w terminie

6' zamawiai4cy wymaga, aby stosowaue przez Wyl<onawcg srodki posiadaty karty charal<terystyki.
zgodnie z rozporz4dzettietl (wE) nr 122312009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
produl<t6w l<osnretyczttych Dz'U. L 342 z 22.12.2009, preparafy bgd4ce kosmetykami posiadaj4
zgloszenie produl<t6w l<osmetycznych l(onrisji drog4 elel<troniczn4 za po6reclnictwem cpNp. W
zwi4zku z powy2szym, prosimy o dopuszczenie zgloszenia do Cplrlp w miejsce karty charakterystyki
w przypadl<Lr preparat6w bgd4cymi l<osnegzkami.

Odpowiedf - TAK

1' Zanawiaiqcy w slwz wymaga hartnonograrnu sprz4tania. prpsirny o potwierdzenie, 2e
narrxorlogram sprz4tania na byc wyl<onany w oparciu o infonnacj e zawarte w zalqcznllcu nr I w
zaleano{ci od rodzajLr zaclaria wraz z podaniem dla lca?dej czynnosci: czgstotliwo6 ci z 1ak4 bEdzie
wykonywania oraz Srodk6w i sprzgtu jal<irni czynnodci wskazang w tym zal4cznil<u bEdA
wylconywane.

OdpowiedZ - TAK

B' zanawiajqcy w slwz Lrrniescil zapis: "Maszynowe doczyszczanie - 2 razy w rolcu i w razie
potrzeby - znrywanie starycli powlol< brLlclu i maszylrowe naldaclanie pofvlok zabezpieezaj4cych", W
zwi4zku z tyrn, 2e technologicznie proces nakladania powlok odbywa siQ rgcznie, a samo
doczyszczanie posadzki, nastgpnie jej polerowanie (po nalozeniu pkrylu) s4 wykonywane z
zastosowanieur lraszyn, prosimy o sr<orygowanie por,vyzs zego zapisu,

zgodg na korektg ww" zapisu. Dopuszcza sig technologig

9' zatnawiai4cy w obowi4zuj4cej rt zan"rawiaj4cego procedurze "postgpowanie goclnie z procedur4
PM-57 ze sl<azon4 powierzchni4, bielizn4 i oclpadami powstalymi od pacjenta potencjalnego lub
zaka2onego drobllottstro.jem wysokozalcazrrynr w tynr wirusem Ebbla',, umie$cil zapis: ,,Do

dezynfekcji zalecat're s4 Srodki inal<tywurj4ce wszystkie wirusy bezotoczl<owe (norowirusy, rotawlrLlsy,
adenowirusy, wirttsa polio)". zgodnie z obowiqzuj4cymi rnetodarni badari, jezeli preparat wyl<azuje
dzialanie bolcze w stost-ttll<tt do wirus6w Polio i Adeno (alco najbardziej oporne wirusy testowe),
preparat dziala na wszystl<ie pozostale wirusy i nie nra potrzeby przeprqwadzania badai-r na innych
szczepacl] wirus6w' w zwiqzl<u ztym, prosirny o dopuszczenie preparatLf/preparat6w do dezynfekcji
dzialajqcyclr na wirusy Polio i Adeno, a tym samyrn dzialajqce na wszystkie pozostale wirusy.

C/sZam yc+t
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0dpowiedf - TAK

10. Prosimy o informac.iQ cty do obowi4zl<6r.r, Wylconawcy

dezynfelccji rqk?

naleLy zapewnienie preparat6w do

Odpowiedf - preparaty do dezynfekcji r4k zapewnia Zamawiaj4cy

nl" Zanawiajqcy w pkt B SWIZ ppkt 8.4 " Wykaz dokument6w i oSwiadczeri skladanych na
wezwanie Zanawiai4eego na potwierdzenie ol<oliczno6ci, o kt6rych rlowa w art. 25 ust" I ustawy
Ptp" pkt 4 " lnne wytlagane dol<umenty" ppkt 9 w tabeli wyrnagel ,,Dokurnentu olcreglaj4cegl
spelnienie wyrragafi epidemiologicznych przez osoby wykonLrj4ce zarn6wienie',.
Czy Wyfcorrawca dobrze rozutrie, 2e na potwierdzenie spelnienia wyrnagafi epiderniologicznyclt przez
osoby wyl<on Lrj4ce zam6w ien ie

_O_dpowiedZ -_rnK

Pytanie 12" Jalciego rodzaju dozownil<i, jal<iego ploducenta na nrydlo w plynie wystgpuj4 Lr

Zamawiaj4cego ?

iad iki r6invch
naLelni ani a/wlel.van ia Jnvd la d o zam ieszczonego r:o i em nika.

Pytanie 13" l(to zapewnia (rodlci do dezynfekcji rqk ? Je6li Wyl<onawca prosimy o podanie jakiego
wystqpLrj4 u Zamawiajqcego ?

Pytanie 14. Prosirny o potwierdzenie, iZ preparaty do konserwacji
clrewnianych

podl6e bpr6cz podl6sI a \-t-----r--'-D

i przewodz4eych) musz4 posiada6 wlaSciwoSci antypoSlizgowe i odpornd na dezynfekcjg ?
Odpowied2 - TAK

Fytanie 15.Czy do obowi4zk6w Wyl<onawcy nalezy el<strakcyjne pranie zaruzji,rolet, verticali?
Jesli tal< czy zarnawiaj4cy potwierclza, 2e wyl<onawca r.a obowiqzek zzipewnii oclpowiedni
profesjonalny sprzgt i Srodl<i do realizacji ww. czynno6ci ?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisaqri SIWZ

Pytanie 16, Jal<iego rodzaju podtogi wystgpLrj4ce u zamawiaj4cego podlogaj4 konserw acji ze strony
wykonawcy ?

-w anowa
elelrtrostatyczne

Pytanie 17. Do obowi4zl<6w Wyl<onawcy nale|y tak2e dezynfel<cja prori,-riennik6w lamp
bal<teriob6jczych? Czy Zamawiaj'4cy dopLrSci pleparat nabazie sl<a2onego etanolu do realizacji rvw.
czynrroSci?
Odrrowiedf - TAK

Pytanie 18. Prosinry o potwierdzenie, i2 do utrzymania czysto6ci sprzgtu l<ornputerowego nalezy
zapewrri6 profesjonalne preparaty przezrlaczotre do tego celLr (do rnonitoq6w, obudowy kornplter6w).
Odrrowiedi - TAK

Pytanie 19, Czy ZarnawiaiqcY potwierdza, ze prcparaty dezynfel<cyjne stosowane przezWykonawcg
rnuszq posiadai spel<trum dzialat'ria stosowne do zanoleria?
OdpoyiedZ - TAK

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzebska
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il1"*j:;1; :;i"i#i::?!,zz::x::'!:?:::do r<onserwac.ii podr6g pr4ewodzqcyct, ,arezystosowai
Xll:r:,]r,lle 

preparaty przezlaezon e clo tego cetu,/OdrrowicdZ - TA{

rgcznie a, a samo
s4 wykonywane

Wykonawcy-

f.t1l",: 
2I:51: zapewniawdzl<i do rransponu:

a) brudnej bielizny
b) czysrej bielizny
c) zwlol<
d) odpad6w l<omunalnych
e) odpadow rnedyczlryclr
f) positl<6w
g) pacjent6w
h) lek6w i drodh6w f
i) reszrek p"[;, r;,";;;ff ilffiy;l],0,,,
OclnowieclZ -

awca
wca

Wyl<onau,ca
yl<onawca

i ) re s zrelt p o r<o n s u n p crj 
" 
r" n'l;"iy; i],;, I:l:if#:i, *.,

Pytanie 22' zatnawiajqcy w zal4czt'ril<,Irr I do slwz pisze: " l-r.aszynowe doczyszczatrie - 2x w rokut 

^J"r',i-r7',Jr :;il:1iit 
- zntvwattie starvch powtol< ' u.uuu 

" i maszynowe nakladanie powrok
z ic ,-.r^r- - rlwrot( odb).vya sig

natoleniu akrylu)rel o zapisu.

Pytanie.23' Kto zapewnia pojernniki do dezyntb r<cji przezzarurzerie?Odlowieclf - Za.pawi4 i aly

rowe), preparat dziala na wsz)

w. zwiqzku z tvrn, pro:iTv 
" d"'il;t:i:: 

Itri"i,ffii:rat6w do dezynrekcji dziurajqcyct^a
S:ilt"L',"".["f ffio' 

a gzm 
'u''y'ti dzialajqcena ws4zsrhie pozostarewirusy, 

-' -J'

WIZ ppkt 8.4 ,,W
erdzenie olcolicz'o o$wiadczeri sl<tadanych na

enty" ppl<t B w tabe a w art' 25 Lrst' .l ustawy

o sr a rr s p r z4t a,r i a,^k t 6 rv wy r<o. aw c a," 
" ?fl:';-'rl ff liuLu|t 

t 

X 
" 
r* ur, 

"y w oparcru o informacjg zawafte w zaipcznil<ach nr l" 2 i 3 w
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zaleZnoSci od roclzaju zadania
wyl(onywan a oraz 6rodl<6r,v i
wyl<onywane?

\uraz z podaniem dla l<a2dei
splzgtu .jakinri czyrrroSci

czyrrno6ci czgstotliwo$ci z jal<E bgdzie
wsJ<azane w lych zal4czn:tkall i;;

I'illi[i,i;? i",X,T[Jl1Ti":";f:L:'11:i::]ll:,1ii5l do naczv,\?re$ri tak, r<to zapewnia do
; :l]#"ilxl^ *: : : J#xt::, :^; : f6 ; 

" 
j 

ru#:i;, iil;:,l ";,ff ;Jl,l, jff 
, 

:zmywarko-wyparzarki
L::111,131'uyiui?:y iIul i"r, p,.pr*iJ,i o" ,,i",, 

".'ffi;J.U

l:f "t" 27 ' Zamawiai4cy w pkt 8 swlz ppkt 8.4 " wyr<azdor<Lrment6w i o$wiadczeri skradanych naPzp' ol<oliczno.ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust.l ;r;;*;
wyk kt 6.w.tabeli wyrnaga ,,Wyll"azo i ilosci niezbgdnych do
okresie realizacjizar'6w ch i dezyrrfekcyjnych oiu^ urtqir"n ,toro*u'y"| ,i

F"=,,ili:i;ru;lu:*::i::;:,:",::;,:H*:i,il,lj.;i 
c,remicznych i dezynfe,<cyjnych?

jtll,.,JI;rJ,i,'i5::,1,'.T,Hi*i*,"'; ;,;";;ij"ir"oso s,oo*6w che'ricznych i dezynrekcyjnycrr

Pytanie 28' zanawi.ajqcy w pl<t B swlz ppkt 8.4 " wyr<azcror<urrent6w I o(wiadczerr skradanych na

i_ 
Y 

ii,'f :1ffiyfifi:::,:i ff :lf li;ru;-: I";";;iru," ",,'"-*l'#' 
ili', s,,, r,i,iu*i

"Wyl<az i charal<terystylca $rodl<6w chenricz,tty.cl.r i dezynfekcyjnych _ Wy.kaz i charakteryslykasrodl<6w chenricznycir i clezynfel .yi"y;;l srodr<ow o" 
".i,1.""v 

powierzchiri i'r<onserwacji, do ofertynale2v dolqczvc al<tualne I,urty""riu,:uir"rv.iyr,i ";;;il;J, 
.wymienionych srodk6w a takzepozwolerria lub wpisy clo rejestrLl zgodrtie z obowiqz'ja"yi',i po"pisarri pralw rymi w ryrn zar<resie,,

;]":,,:*}li.!^'!;:::,i,:";";;,j".u'rnir'223t200e Parrame'tu ELrropejskiego iRady w sprawie
zgroszenie p."J,r,io* tosrnetycznr"n",.,i,,li l';it_t? J,:,",":?i:Jr:*;;"*H,;":,,*.#';oJi,f$zwiqzku z tyn-t prosirry o poi*i.rOr.ni", z. y grzlpadl<Lr'prodLrkt6w, kl6re s4 rejestrowane jakol<osmetyl<i Zamawiaiqcv dopuszcza zgroszenie do cpNp w miejsce r<art chariakterystvki?
Odpowiedf - TAK

b) Prosirny o potwierdzenie iZ zar6wno wyl<azi charal<terystvl<epoz''otenia rLib wpisy do re.jesrrL itp 'Jrr-sr".ri.o;'#r,,'";H:"ffXi?:JJ#HJ,H"T:try*:

3:;::;?:\:;:i:?',:,ff,ffityi*l;i;r<unrentarni wsrrazanv'ri w pr<t si slw;'i,,i" ,,u wy,,,osu

OdpowiedZ - TAK

dnia 29 stlzcznia 2004 roku prawo

stanowisko Zarnawiaj1cego zostalo
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