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Samodzielnlg Publiczny Zaklad,Opieki Zd rowotnej
Kilifiskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: utrnymanie r;;rystoSci/2()6/2018 Siedlce dnia: 201 8-03-01

ODPOWIEDZL
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwtt,

Uprzejmie irrformujerny, i2 do Zl,amawiajqcego wptyngtra proSba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym rra podstawie przepis6w ustawy z

dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowiert Publicznych (tj.Dz.tJ.22017 r. poz. 1579 zpoLn. zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego, na:

kompleksowe utrrylnanie czystoSci, transport wewngtrzny oruzczynnosci pomocnicze przy

obsludze par:jenta niiewymagaj:y:e prrygotowania medycznego na oddzialach szpital a Sp ZOZ
przy ul" Starowiejskiej 15, kompleksowe utrryrnanie crysto6ci oraz czynno6ci pomocnicze prry
obsludze pa<ienta niie'.wymagaj:y:e prrygotowania medycznego na oddzialach szpital a Sp ZOZ
przy ul" Bema 22 w i$iedlcach oraz kornpleksowe utrrymanie crystoSci w plac6wka ch Sp ZOZ
Siedlce,

Tredi wspomnianej pro6by jest nar;tgpuj4ca :

Pytanie nr I - Wnosrimy o wyrazenie zgody na zatrudnienie pracownik6w na umowg zlecenie
wyl4cznie w przyparlku naglyclh i niespodziewanych nieobecnoSci, pracownika zatrudnionego na
umowQ o prac9, wyniltaj4cych z przyczyn losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na
Z}danie). Uzasadnienir:: KoniecztroSi zachowania wymogu zatrudnieniawyl1cznie nu u-o*g o pracA
w sytuacjach losowyoh, zdarzeniach niemoZliwych do przewidzeniajest nierealne. Wykonawca nie
jest w stanie, przewidziec ile os,5b bgdzie w danym okresie czasu np, na zwolnieniu lekarskim.
Zatrudnienie na umo\vg o pracg poprzedzanejest spelnieniem szereg;u wymagari m, in, wykonaniem i
dostarczenia badari lekarskich z iuakresu medycyny pracy, czy szkoleh BHP, co w sytuacjach nagtych
jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W zwi4zkuzpowy2szym wnosimy jakna witgpie. 

- -

OdpowiedZ -- Zamatviaj4cy dopuszcza zatrudnienie pracownik6w rla umowg zlecenie wyl4cznie w
przypadku naglych i niespodzier,vanych nieobecno$ci, pracownika zatrudnionego na umowg o pracg,

wynikaj4cych z przyczyn losowych takich jak zwolnienia lekarskie, por6d, urlop na z4danie za

uprze dn i4 p is emn4 zgt d4 Nacze ln r:j P ie I g gn iarki Zamaw iaj 4c e go .

J/s Za

A',nn

Sporzqdzila - Anna Jastn;zqbska



Pytanie nt 2 ' Czy w ramach uslugi Wykonawca ma myi oprawy lamp lrub inne urz4dzenia bgd4ce
pod napigciem? Je6li tak to czy Z,amawiaj4cy zapewnia osobg (konserwatora) kt6ra bgdzie
:zdejmowad te oprawy? W wypaclku kiedy nie ma takiej osoby, to cz.y mozliwe jest wyl4cienie
:zasilania na czas ptac'l

OdpowiedZ -Zamawtaj1cy zapewnia konserwatora, nie ma mozliwodci wyl4czeniazasilania

Fytanie nr 3 - Prosim)/ o potwierclzlenie i2 Wykonawca dobrze rozumie iZ dokumenty wskazane w pkt
8.4 SIWZ ppkt :i "Inrte wymagane dokumenty" naleZy zlo|yd na wezwanie Zamawiaj4cego razem z
pozostalymi dokumentami wska;zanymi w pkt 8.4 SIWZ, a tym sarnym nie ma *ymogu doL4czania
w/w dokument6w do oferff?

OdpowiedZ - tak, dokumenty skladla siq na wezwanie Zamawiaj4cego

P5,tanie nr 4 -Zamawi4j4cyw pkt B SIWZ, pkt 8.4 " Wykazdokurnent6w i o$wiadczefr skladanych
rra wezwanie Zamawii'r14cego na potwierdzenie okolicznodci, o kt6rych mowa w art,25 ust. 1 ustawy
Pzp" pkt 5 "Inne w.ymagane dr:l<umenty" ppkt 11 w tabeli wymaga "Dokumentu okreSlaj4cegt
s;pelnienie wymagaii ,;pidemiologicznych przez osoby wykonuj4ce zam6wienie". Crry Wykonawca
dobrze rozumie, 2e na potwierdzenie spelnienia wymagari epiderniologicznych przrcz osoby
wykonuj4ce zam6wien je na wezwani e Zamawiaj4cego przedstawi6 stosowne oSwiadczenie?

OdpowiedZ - tak, dokumenty skladra sig na wezwanie Zamawiaj4cego

Pytanie nr 5 - Kto zapewnia mydlo w plynie do mycia r4k? JeSli Wykonawca, to jakiego rodzaju,
jakiego producenta do:z:owniki na mLydlo w ptynie wystgpuj4 uZamawiajqc<>go?

OdpowiedZ - mydlo w plynie do rnycia r4k zapewnia Wykonawca, Zamawiaj4cy posiada pojemniki

roznych producent6w, s;4 to pojernnLiki do nalewania mydla z kanistra, na przycisk.

Pytanie nr 6 - Jakiego rodzaju w6zki transportowe zapewnia wykonawca?

odpowiedZ - w6zek do transportu zwlok

I'y'tanie nr J - Czy Zamawiaj4cy dopuSci Srodek na bazie skazonego etanolu do dezynfekcji
promiennik6w lamp bak.teriob6j c zy ch?

OdpowiedZ - tak

n**cqrtSporzqdzila - Anna Jastrzgbska

strzgbske



Pytanie nr 10 - Zatruwiaj4c:y w zal4czniku nr 2 do SIWZ w obowi4zuj4cej u Zamawiajqcego
procedurze "Postgpowranie godnie;z procedur4 PM-57 ze skaaon4powierzchii4, bielizn4i oOpaoaili
powstalymi od pacjerrta potencja.lnego lub zakai
wirusem Ebola", umie$cila zapis: "Do dezynfekcj
bezotoczkowe (norowirusy, rr:tawirusy, adenow

dziala na wszystkie pozostale wirusy i nie ma
pach wirus6w. W zwi4zku z Wm, prosimy o
dzialaj1cych na wiruLsy polio i Adeno, a tym

OdpowiedZ - tak

Pytanie nr 11 - Zamawiajqcy w pl<1. 8 SIWZ ppkt
na wezwanie Zamawia.i4cego na pcrtwierdzenie ok
Pzp" pkt 5 " Inne wymagane dokumenty" ppkt
Prosimy o informacj g c,zy hannonogram sprz4tani
Zl'amawiaj4cego ma byd wykonanLy w oparciu o informacjg zawartew zitl4cznikach nr 1,2 i3 w
zaleLnoici od rodzaju z:adania wrivz z podaniem dla kazdej czynnoSci cz,gsiotliwoS ci z jak4 bgdzie
wykonywana oraz (rodk6w i sprzgtu jakimi ;zynnoSci *rlurun" w tych zalqcznikaih bgd4
wykonywane?

OdpowiedZ - tak

Pytanie nr 8 - Kto zapewnia pojemniki do de4znfekcjiprzez zanurzenie, np. basen6w,kaczek,misek
nerkowatych?

tOdpowiedZ - Zamaw ia1 4cy

lPytanie nr 9 - Czy do obowi4zk6w Wykon awcy nale|y ekstrakcyjne pranie Laluzji, rolet, vefiikali,
Lym samym zapewnienie odpowiedniego sprzgtu i Srodk6w specjalnie do tego celu-przeznaczonych?

OdpowiedZ - Tak

Pytanie nr 12 - Zamawiaj4cy w pkt 8 SWIZ pp
na wezwanie Zamawiaj4cego na pofwierdzenie

y ma na miesigczne zuficie ww. Srodk6w? JeSli
ilo56 Srodk6w chemicznych i dezynfekcyjnych

sto sow anych w okre s ie r e alizacli zarn6wieni a?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ, miesigczne zu2ycie Srodk6w chemicznych i clezynfekcyjnych



Pytanie nr
na wezwan
Pzp" pkt
frodk6w
dezynfekc
karly cha
z,godnie z

a) Zgodni
produkt6w
:zgloszenie
:r-wi4zku z
kosmetyki

b) Prosimy
pozwoleni
',Lamawiaj

<lol4czania

lokaln4

Pytanie nr
vryl1cznie
umowg o p
Z1danie).

losowych,
przewidziel
umowQ o

badari leka
iwymaga

3 - Zamawiaj4cy w pkt 8 SWIZ ppkt 8.4 " Wykaz dokurnentirw i oriwiadczeri skladanych
e Zamawiiti4cego na potwierdzenie okolicznoSci, o kt6rych mowa w aft. 25 ust, I ustawy

Odpowi dokumerrfy sklada siq: na wezwanie Zamawiaj4cego

Pytanie 14 Jak4 maksymaln4 ilori(i w6zk6w do transportu:

medycznycha) odpad6

b) bielizn. ykonawca moze wydzier|awic od Zamawiaj4cego?

OdpowiedZ Zamawiaj4cy zapewnia moZliwod6 wydzier2awienia tylko wozkado transportu zwlok

Pytanie nr .5. Prosimy o informacjg na temat terminu, w jakim wykonawcy mog4 odby6 wizjE
ie szczeh s :rp ital a, w zw i4zku z pr ow adzonym p o stgp owani em przetargowym.

OdpowiedZ od poniedzialku do pi4tku, w godz. 8-15, osoba upowazniona do kontaktu - Agnieszka
'Jiymoszuk Tel.72B 319 833

nych, Srodl<6w do ochrony powierzchni i konserwacji, do oferrty naleLry dol4czy6 aktualne
rystyki rvszystkich 'wymienionych Srodk6w a takLe pozwojlenia lub wpisy do rejestru
viqzuj4c,.ymi przepisami prawnymi w tym zakresie"

z rozporzqdzeniem (rME) nr 122312009 Parlamentu Europe.jskiego i Rady w sprawie
kosmefyczrrych Dz.LI. L 342 z 22]22009 preparaty bgd4ce kosmetykami posiaaaj4
rodukt6w kosmetyczrych Komisji drogq elektroniczn4 za po(rednictwem CtpNp. W
m prosirrry o potwierrdzenie, Le w przypadku produkt6w, kt6re s4 rejestrowane jako
mawiaj4cy dopuszczeL zgloszenie do cPNp w miejsce kzLrt charakterystyki?

potwierd:zenie i2 zar<\wno wykaz i charakterystykg Srodk6w jak i karfy charakterystyki,
lub wpisy do rejeslru itp, dla Srodk6w Wykonawca ma przedstawii na weiwanie

razem z pozostalymi dokumentami wskazanymi w pkt g,4 SIWZ. (nie ma wymogu
dokunLent6w do oferfi).

6. Wnosimy o wyr:rZenie zgody na zatrudnienie pracownik6w na umowg zlecenie
przypadku naglych i niespodziewanych nieobecnoSci, pracownika zatrudnionego na
7, wynik:rj4cych z przyczyn losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlJpu na
iecznosi zachowania wymogu zatrudnienia wyl4cznie na umowQ o pracQ w sytuacjach

larzeniach niemozliwych do przewidzeniajest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie
ile os6b bridzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zairudnienie na

" Inne \//ymagane clokumenty" ppkt 5 w tabeli wynraga: "wykaz i charakterystyka
ernicznyclh i dezynfekcyjnych - Wykaz i charaktervstyka. Srodk6w chemicznych i

cA poprzr>dzane jest sipelnieniem szeregu wymagafl m. in, wykonaniem i dostarczenia
ich z zakt<:su medyc'yrny pracy, czy szkoleri BFIF, co w sytuacjach nagtych jest nierealne
atkowegcr czasu. W :z'ni4zku z powylszym wnosimy jak na wr;tgpie.

ftt

J

Sporzqdzila Jastrzt2bska



Odpowied

przypadku

'wynikaj4c

uprzedni4

JPytanie nr
fotmularza
podwyko
skladania
kt6rego
wykonania
Zamawiai
zwi4zku z
wskazania
zamowlenl
w szczeg6
vry'jaSnieni

W pozost
przypadku
Wykona

Fytanie nr I

OdpowiedZ

- Zamawiaj4cy dopuszcza zatrudnienie pracownik6w na umowg zlecenie wyl4cznie w
h i niespodziewzLnych nieobecnosci, pracownika zatrudnionego na umowg o pracg,

h z przyczyn losowych takich jak zwolnienia lekarsk.ie, por6d, urlop na Z4danie za

n4 zgct d4 Nacze ln ej Pie I g gniarki Zamaw iaj 4ce go.

17 ' Z ttelci art' 36lt p,z.p. reguluj4cego wprowadzanie podwykonawc6w oraz treSci
ednolitego europejskriego dokumentu zamowienia wynika, iL obowi4zek wskazania nazw
rcow dotyc4r jedynie podwykonawc6w znanych na etapie skladania oferty. Na etapie
brt Wykonawca nie zawszejest w stanie podad dokladnych danych podwykonawcy zg bgdzie korzystal' Dopiero w trakcie realizacji zam<iwienia na poirzeby naleLl,tego
slugi Wykonawca moze skorzystac z uslug podwykonawcy, a co za tym idzie przei<aza1
mu wymagane dane i informacje o podwykonawcy (zgodnie z art. 36b p.z.p.). w
twyLszynn prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, Le obowiazek

nazw podwykonawc6w w treSci tbrmularza jednolil.ego europejskiego dokumentu
dotyczy jedynie podvil4konawc6w(podmiot6w) zt'tanych na etapie rilaOania oferty, ktorzy
o6ci udostgpniaj4 sw<rje zasoby lub kt6rych wykonawca bgdzie chcial uwzgigdnii w
h niskiei cenv.

OdpowiedZ zgodnie z zapisami ISIWZ

Pytanie nr

powyzszym L4danie pctdzialu rychL koszr6w po 50% pomigdzy wykonawca i'zamawial4cego jest
bezpodsta

OdpowiedZ zgodnie z:, zapisami SI WZ

8, wnosimy o wykresk:nie z zal4cznika nr 9 do SIWZ - projektu umowy $4 ust. 6 zapisu:
m zakresie koszty wzr"ostu minimalnego wynagrodzenia chci4Lad bgd4 rtrony po 50%. . W
'zrostu wynagrodzenia wynikaiqcych z przeslanek a.rt. r42 ust. 5 ustawv p.z.o.-
wykazuje wzrost koszt6w wykonania zam6wienia dla zamawiaj4cego, w zwi4zki z

. Kto zapewnia Srodki do prania

Wykonawca

firan i zaslon, Wykonawca czy Zamawiaj4cy?

Pytanie nr 2 Czy Zamawiaj4cy wymaga nakladania
ladunku zne - Blok Operacyjny, Sala
Stymulato16 Serca. Pracownie R'fG?

Zamawiaj1cy wymaga dezynfekcji i mycia Zaluzji,
ego materialu s4 wykonane w/w Zaluzie i vertikale?

powlok polimerowych na podlo gi przewodz4ce
Cigi Cesarskich, Pracownia TK. pracownia

OdpowiedZ tak

Py,tanie nr
tematach. Z

Sporzqdzila - na Jastrzqrbska

verticali we wszystkich trzech



Pytanie nr

medycznym
pacJencle
zdrowia i
kt6re wg w/

OdpowiedZ

podzialem

przedmiotu

zakres pos

- komplek

- transport

Fytanie nr 25.
Je2eli TAK, to

Jastrzgbska 
J/s

OdpowiedZ Zaluzje - aluminium, verticale _ larnele

zamawiai4cy nie moze przyj4c wiv4,1cego stanowiska. oszacowanie ceny oferty wraz zt poszczeg6lne skladniki cenotw6rcze leLry w gest,ii wykonawcy wedlug opisu
m6wienia, kt6ry r6wniez jest bezpoSrednim platnikiem podatku,

Pytanie nr

22' w nawi4zaniu clo 
.stanowiska wydanego przez Ministerstwo Finans6w Rp _

f i'j*, ?3?H*" ,,X1Y'. :l:':l'"il"q vaT-;; ;;il;'; wizzanych z usrugami" z dnia 29 srudnia '.2017 - prosimv o wskazani 
", ior" "hilifiil: t"riilrrTl

fr::HlT :j:Y:;i33".:;:f1lP't'u"no*uniu;;;;;;";;l'prrw,acaniu i poprawie
I e gaj 4 za sto s owan i u stawk i vA r - 2n i;i;j!ii;:i 6 T; t.1l;;ilil'#,?:ffi'iinterpretacji nie prodle,gaj4 zastosowaniu siawki vAT ,,2w,' (zwolnione).

Prosimy o okreslenie udzialu wartosci poszczeg6lnych c;rynnosci wchodz4cych wwania do warto6ci calego postgpowania, np,

realnr: por6wnanie ofert zro.Lony ch przez potencj alnych wykonawc6w
stawel< podatku VAT zgodnie z ustaw4 o podatku VAT,

OdpowiedZ - wiaj?cy nie rnoj:e przyj46 wi4z4cego stanowiska. oszacowanie ceny ofbrty wraz z

usluga czystoSciow,r - porz4dkowa _ 70 %o

wngtrzny - l0 %

ocnicze przy pa<:jenc:ie - 20 yo

Pozwoli to mawlaJ4oemu na
i ujednoliceni zastosowanych

podzialem n

przedmiotu

Pytanie nr 24
stosunek wa
calkowitej (
odniesieniu
brzmieniu: "
::achowaniu, r

poszczeg6lne sldadniki cenotw6rcze reLry w gestii wykonawcy wedlug opisu
iwienia, l<16ry r6wnie2 jest bezpodrednim platnikiem podatku.

/u w.rLusur QdrcEa zamowlenla netto stanowi4 Czynnodci sluz4Ce profiraktyceowaniu i lloprawir: zclrowia".

OdpowiedZ - nie z zapisami SIWZ

przedmiotn zam6wienia o informacjg, iz
olnionych z podatku VAT, do ,ul.".u

podatkiern objgtych naleiry wyliczy| w
o, tj, wprowadzenie postanowienia o

wraz z przejgciem uslugi wykonawca przejmie praco.wnik6w w trybie art.23,Kp?imy o odpowie:d|nanastgpuj4ce pytania. "

Sporzqdzila -

,4fl zebskr*



c)c wsr6d os6b przewidzianych do przejqcia s4 osoby przebywaj4ce na urlopach
ich, wychc,wawczych, bezplatnych, Swiadczeniach rehabilitacyjnych? iesli tak to ile bs6b

a) Na
os6b i do k

b) Ile

macte
i do kiedy?

d)
pracowni

e)

zastosowan

(w Wm
F-unduszu

niepelnosp
doglgbna a

pracownl

podstawie
wzrost wy

pracownl
wskazaniem
sprawa.

podstawie.iakiego rod:zaju umowy o pracg s4 zatrudnieni przejmowani pracownicy? Ile
:dy ma zawarte Llmo\ T/ o praca na czas okreSlony / na zastgpitwo?

przebywa na dlugich zwolnieniach lekarskich (powyzej 30 dni) i do kiedy?

imy o podanie termin6w waZnoSci badah lekarskich (dat do kiedy) poszczeg6lnych
v przewidzianych do przejEcia.

my o jerlnoznac,zne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracownik6w
ma Regulamin Wynagradzania czT,IJktad Zbiorowy pracy.

imy o przeslanie kopii wszystkich aktualnych Regulamin6w, Ukladu Pracy, postanowiefr
ulaminu Pracy, wynLagradzania, Ukladu Zbiorowego pracy, Regulaminu ialqad,owego
viadczen Socjalnych, I{egulaminu Funduszu maj4cego zastosowanie w stosunku do os6b
wnych) maj4cych zastosowanie w stosunku do przejmowanych pracownik6w. Jedynie
liza tych dokument6w pozwoli na prawidlowe skalkulowanie koszt6w wynagrojzef,
podlegaj 4cych przej gciu.

Zamawiaj}cy zobowi4zuje sig do przejgcia pracownik6w w przypadku rozwi4zanialub
kontraktu?

wynagro<lzeniu rocznym dla pracownik6w jednostek sf'ery budZetowej (Dz. U. nr 160,
iZn. zm.) zamawiajqcy bqdL obecny wykonawca wyplacil wszystkie wymagane kwoty?

przejmowanym pracownikom przysluguje uprawnienie do podwyZki wynagrodzenia na
itawy z dnia 22'0'7.2006r, o przekazaniu Srodk6w finansowych Swiadczeniodawcom na
grodzef (Dz, U. nr 749,po2.1076)?

kiej wysolro6ci przysluguj4 poszczegolnym pracownikom podwy2ki
2006r. o przekazaniu $rodk6w finansowych swiadczeniodawcom na

s)
wykona

my o wskazanie ihr pracownik6w z przewidzianych do przekazania kolejnemu
est bylym i pracownil<ami Zamaw iaj4cego.

h)c
z:akofczel

i)c
rocznego
pracownik

i) z tytutl ewentualnych zaleglosci wynikaj4cych z ustawy z dnia 12,12.199T. o
dodatkowy
poz.1080 z

k) Czy

l)wj
z dnia22.
(.D2. U, nr 1 9, poz. 1076)?

m) Cry
podstawie
wzrost

n) Cty
wynagrod

o) Czy

pracownikom wyplac,rne zostaty wszystkie wymagane kwoty
tary z dnta 22.07.2006r, o przekazaniu Srodk6w finanr;owych

na podstawie ustawy
wzrost wynagrodzei

z tytulu podwyzek na
6wiadczeniodawcom na

zeh (Llz. U. nr 749, poz. 1076)?

pracownil<om wypowiedziano warunki um6w o praca w czgsci dotyczqcej
ia? Je6li tak, to kt6re slkladniki wynagro dzen zostaly zmienione?

w stosunku do zarnawiai4cego tocz4 sig postgpowania s4dowe wszczgte przez
przewidzianych do przejgcia? Jesli tak, prosimy o podanie wykazu ,pru* ,.

wartosci przedmiotu sporu, roszczenia pracownik6w i etapu, na kt6rym znajdu.le sig

Sporzqdzila -



s)

Prosimy
nagr6d.

umowa, pakiet socjalny zawafi ze zwi1zkami
ai siE do jakichkolwiek gwarancji w zakresie
nagrodzert, hk\e w przypadku przejqcia tychle
pracownicy s4 obj gci j akimikolwiek gwarancj ami
cjg treSci ich stosunk6w pracy?

q) 
""!l 

na dzied przejgcia trgd4 jakiekolwiek nieuregulowane zobowi4zania w stosunku do
przekazywd,nych pracc,,wnik6w? Jedli tak, zjakiego tytutu iw jakiej kwocie?

l] Ilu pracownik6w nabgdzie uprawnief do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu?
Prosimy o podanie ilo6ci os6b w rozbiciu na poszczeg6lne lata oraz wysokoSci przysluguj4cych
odpraw.

llu pracownikdw nabEdzie uprawnieri do nagr6d jubileuszowych w trakcie trwania kontraktu?
o podanie ilo5ci os6b 'w rozbiciu na poszczeg6lne lata oraz wysokoSci przysluguj4cych

0 Ile ps6b ze wskazanych do przeiEciajest czlonami zwiqzk6w zawodowych (fakich)? Jakie
funkcje te osoby petni4 w zwi4Tkach?

u) P.ro$imy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlop6w zzL rok 2017 r. na poszczeg6lnego
pracownika z uwzglgdnieniem dodatkowych urlop6w pr4rsluguj4cych pracownikom w zwilzki z
ctrzeczeniem o n iepelnosprawno$ci.

v) Pro$imy o prodanie r,l"ysokoSci wynagrodzen zasadniczych brutto poszczeg6lnych
pracownik6iv przewidzianych do przejgcia, koszt6w ZUS pracodawcy, premii, dodatk6w do
wynagrodzefi,

w) Czy w zwi1zku z konier:zno6ci4
Wykonawc4 przez i pct zakonczeniu okresu
miej sce praqy pracownikowi?

x.) Prodimy o wyszczeg6lnienie os6b, kt6re obecnie znajdaj1 sig w wieku ochronnym
lprzedemerS),talnym?

y) Proiimy o wyszczeg6lnienie os6b, kt6re zatrudnione sa z orzeczonym stopniem
niepelnospr4wnoSci wtaz z okreslerriem jego rodzaju?

z.) . Prosimy o podanie zapis6w znajduj4cych sig w umowach o praca pracownik6w
dedykowanlch do prz,ejgcia, d,otyczqcych dodatk6w do wynagrodzeri np. premia regulaminowa,
dodatek stazbwych, do<latek funkcyjny, dodatek negocjacyjny itp.?

OdpowiedZ Wykonar,vca nie ma obowi4zku przejgcia os6b

Pytanie nr 26. Prosimy
przepisami \ZP wymaga
czynn o6ci ztlr i4zany ch z,e

OdpowiedZ l tak

przejEcia pracownik6w na podst. Art. 23' Kp nowy
gwarancyjnego bgdzie m6gl zmieni6 warunki pracy oraz

o potwierdzenie, i2 zamawiai4cy zgodnie z aktualnie obowi4zui4cymi
zatrudnienia pracownik6w na umowy o pracQ do wykonyrvania wszystiich
swiadczeniem uslugi porz4dkowo-czystosciowej, opisanych w SIWZ.

Sporzqdzila - Anna Jastrzgbska



Pytanie nr 27. Wnosimy o wyraZenie zgody n
wyl4cznie w przypadku naglyctr i niespodziewa

umowe o spernieniem ,,"?il""tff"l#*1.il:ffJ::1T;fTil1ll:H,l;
badari lek
i wymaga 

)yny pracy, czy szkoleri BHP, co w sytuacjach naglych jest nierealne

OdpowiedZ - zamawiaj4cy dopuszcza zatrudnienie pracownik6w na umowg zlecenie wyl4cznie w
przypadku naglych i niespodziewanych nieobecno$ci, pracownika zatrudnionego na umowg o pracg,
wynikaj4cych z przyczryn losowych takich jak zwolnienia lekarskie, por6d, urlop na L'danie za
uprzedni4 pisemn4 zgo d4Naczeln ej pielggniarki Zamaw iajqcego.

Pytanie nr 28' Prosimy o potwierrdzenie, i2 zamawiaj4cy wmaga do wykonywania czynnosci
Potg?litrvch przy paojencie - opiekun6w medycznych' (orouy z-odpowied ii^' prr"rrkoleniem ikwalifi kacj ami zawodor vy mi)?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 29. Prosimy o potwierdzenie, iL Zamawiajqcy
personel sprz1tajqcy, kt6re obejnnj1 takle .rynnoj"i
wewngtrzny?

OdpowiedZ - tak

dopuszcza wykonywanie czynno$c i przez
pomocnicze pr4, pacjencie i transport

Pytanie nr 30. Czy Z,amawiajqcy
porz4dkowo-czysto6ciow ej? J eheli tak,

dopuszcza l4czenie oddzial6w podczas $wiadczenia uslusi
proszg o podanie oddzial6w, kt6re moZna laczv6.

odpowiedZ - zgodnie zzapisami SI\MZ, llczenie oddzialow po ustaleniu zZamawiaj4cym

Pytanie nr 3l' czy zamawiaj4cy urlostgpni potencjalnemu wykonawcy nieodplatnie pomiesz czeniaprzeznaczeniem na pralnig (pranie rnop6w)?

Odpowiedz - nie
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Pytanie nr 33' czy pc'rnieszc,enia udostgpniane ewentualnemu wykon awcy z przeznaazeniem nabiuro i magazyny wymagaj4 gruntownego remontu? Jezelitak,proszg o podanie zakresu remontu.

OdpowiedZ - nie wymagaj4

Pytanie nt 34' w czasie trwania kontraktu planuje remonty z wyl4czeniamipowierzchni do jgte w slwz..lezeri ocpowied|jest TAK, proszg o podanieszacunkowej wie przeznaczonej do remontu?

odpowiedz - Tak' m'in' oAiIT, Blok operacyjny, jednak ich realizacj a uzalezniona jest od
do fi nans owa nia zewn gtr z:ne go.

Pytanie nr 32. Jeaeli iejsze pytanie jest
ttdostepnienia pomiesz< do zlokalizowania
suszenia mop6w bez pr: ego remontu?

odpowiedZ - zamawiai4cy nie posiiada pomieszczeri z mozliwosci4

Pytanie nr 35, prosimy o podanie aktualnych stawek za
Wykonawca Zamawiaj4cemu podcz;as Swiajczent ;hgit
media w czasie trwaniia kontraktu?

OdpowiedZ - koszty rnerli6w okredlone s4w zal4czniku nr 4
trwania umowv

twierdz1ca: Czy planowane do
w ich obrgbie sprzgtu do prania i

udostgpnienia na pralnig,

media, jakie ma zaphacil potencjalny
Czy planowane s4 wzrosty stawek za

do SIWZ, nie bgd4 zmieniane w trakcie

Pytanie nr 36. Prosimy o potwierdz,enie, iZ ewentualny jedynie za transportrrdpad6w (medycznych, komunalnych) jo punkt6w doce
.jest poza zakresem izialariawyk;;;,;.;slugi, o kt6rej 

S wyw6z i utylizacja

odpowiedz - zgodnie z zapisami sIWz, wwoz i urylizacja nie nareLry do zakresu wykonawcy ustugi.

Informujemy, 2e zgodnie z wymogiem art. 3g ust. 2 ustawy z dnia 29
Ziamowien publicznyclh (tj. Dz. IJ. z:,2017 r. poz. 1579 z poln. zm.),
zostalo rozesrane do ws;4'stkich wykonawc6w, kt6rym przekazanoslwz.

slycznia 2004 roku prawo

stanowisko Zamaw iaj 4cego

ZamawiajEey
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