
Sam odzielny Publiczny Zaklad Opieki Zd rowotn ej
Kili6skiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: utrzymanie czystoSci/l57 12016 Siedlce dnia: 2016-1 l-1 B

ODPOWIEDz
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanoutni Pafistwo,

Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplyngla pro$ba o wyja$nienie zapisu specyfikacji
istotnych 'warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepisow ustawy z
dnia 29 slycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie
przetargu nie o gr aniczone go, na :

Kompleksowe utrrymanie czystoSci, transport wewngtrzny oraz czynno5ci pomocnicze przy
obsludze pacjenta niewymagaj4ce prrygotowania medycznego na oddzialach szpitalasP ZOZ
przy ul. Iitarowiejskiej 15, kompleksowe utrrymanie czystoSci oraz czynnoSci pomocnicze przy
obsludze pacjenta niewymagaj4ce przygotowania medycznego na oddzialach szpitalzsP ZOZ
przy uf . Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czystoSci w plac6wkach SP ZOZ

Siedlce,

TreSi wsp,cmnianej pro6by jest nastgpuj4ca :

l, Zamawiaj4cy w pkt 8 SWIZ ppkt 8.4 " Wykaz dokument6w i o6wiadczeri skladanych na
wezwanie Zamawiaj4cego na potwierdzenie okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. I ustawy
Prp" pkt 4 " Inne wymagane dokumenty" ppkt 9 w tabeli wymaga ,,Dokumentu okreslaj4cego
sp eln ieni e wymagaf ep idemi olo g iczny ch przez o soby wykonuj 4ce zam6wienie".
Czy Wykonawca dobrze rozumie, 2e na potu'ierdzenie spelnienia wymagari epidemiologicznych przez
osoby wykonuj4ce zam6wienie
OdpowiedZ - TAK

Pytanie 2. Jakiego rodzaju dozowniki, jakiego producenta na mydlo w ptynie wystgpuj4 u
Zamawiajtycego ?

r6invch niki do
napelniania/wlewania mydla do zamieszczonego poiemnika.

Pytanie 3" Kto zapewnia Srodki do dezynfekcji rqk ? Je6li Wykonawca prosimy o podanie jakiego
rodzaju,jakiego producenta dozowniki na Srodki do dezynfekcji r4k wystgpuj4 u Zamawiaj4cego ?

OdpowiedZ - Srodki do dezvnfekcii rak zapewnia Zamawiaiacy

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, i2preparaly do konserwacji pod16g (opr6cz podl6g drewnianych
i przewodz4cych) musz4 posiada6 wlaSciwoSci antypo$lizgowe i odporne na dezynfekcjg ?

OdpowiedtZ - TAK

Pytanie 5 .Cry do obowi4zk6w Wykonawcy naleiry ekstrakcyjne pranie 2al:uzji, rolet, verticali?
JeSli tak czry Zamawiaj1cy potwierdza, ze Wykonawaamaobowi4zek zapewni(, odpowiedni
profesjonalny sprzgt i Srodki do realizacji ww. czynno6ci ?

OdpowiedlZ - zsodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 6. Jakiego rodzaju podlogi wystEpujqce t zamawiaj4cego podlegaj4 konserwacji ze strony
wykonawc,y ?



dzina PCV. terakota ladunki
elektrostuttyczne

Pytanie 7. Do obowi4zk6w Wykonawcy naleiry takLe dezynfekcja promiennik6w lamp
bakteriobojczych? Czy Zamawiajqcv dopu6ci preparatnabazie sk Lzonego etanolu do realizacjiww.
czynnoSci?
Odpowiedf - TAK

Pytanie 8" Prosimy o potwierdzenie, i2 do utrzymania czysto$ci
zapewni6 profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu (do
OdpowierJf - TAK

stpsowane przez WykonawcgPytanie 9. Czry Zamawiaj1cy potwierdza, ze preparaty dezynfekcyjne
musz4 pos;iada6 spektrum dzialania stosowne do zagrohenia?
OdnowierlZ - TAK

Pytanie 10. Czy Zamawiaj4cv potwierdza,2e do konserwacji
profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu?
OdpowiedZ - TAK

Pytanie 11. Kto zapewniaw6zki do transportu:
a) brudnej bielizny
b) czystej bielizny
c) zrvlok
d) odpad6w komunalnych
e) odpad6w medycznych
f) posilk6w
g) pacjent6w
h) lek6w i Srodk6w farmaceutycznych
i) resztek pokonsumpcyjnych (pojemniki) ?

OdnowiedZ -
a) brudnej bielizny - Wykonawca
b) czystej bielizny - Wykonawca
c) nvlok -Zamawiaj1cy
d) odpad6w komunalnych - Wykonawca
e) odpad6w medycznych - Wykonawca
f) posilk6'w - nie dotyc4z
g) pacj ent6w - Zamawiaj4cy
h) lek6w i $rodk6w farmaceutycznych- Wykonawca
i) resztek pokonsumpcyjnych (pojemniki) - Zamawiaj4cy

sprzgtu kgmputerow e go naleLy
monitor6p, obudowy komputer6w).

po dl6 g przew o dz4cy ch naleiry sto sowai

Pytanie 12, Zamawiaj4cy w zal4czniku nr 1 do SIWZ pisze: " maszynowb doczyszczanie - 2x w roku
i w raziet potrzeby - zmywanie starych powlok brudu i maszyhowe nakladanie powlok
zabezpieczaj4cych".
W rwi4zl<t z Wm, 2e technolo gicznie proces nakladanie powlok odbywa sig rgcznie a, a samo
doczyszcz:,anie posadzki, nastgpnie jej polerowanie (po nalo2eniu akrylu) s4 wykonywane
z zastosorvaniem maszyn, prosimy o skorygowanie powy2szego zapisu.

Wykonawcv.

Pytanie 1 3. Kto zapew nia poj emniki do dezynfek cji przez zantrzenie?
Odpowiedf - Zamawiai acv

Pytanie 14. Zamawiaj4cy w zal1czniku nr 2 do WIWZ w obowi4zuj4cej u Zamawiaj4cego procedurze
,,Postgpolvanie godnie z procedurq PM-57 ze skazon4 powierzchni4, bielizn4 i odpadami
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powstatyflni od pacjenta potencjalnego lub zakazonego drobnoustrojem wysokozakahnym w tym
wirusem llbola", umieScila zapis: ,,Do dezynfekcji zalecane s4 Srodki inaktywuj4ce wszystkie wirusy
bezotoczkowe (norowirusy, rotawirusy, adenowirusy, wirusa polio)", Zgodnie z obowi4zuj4cymi
metodami badafi,jeZeli preparat wykazuje dzialanie bojcze w stosunku do wirus6w Polio i Adeno(
jako najbardziej oporne wirusy testowe), preparat dziala na wszystkie pozostale wirusy i nie ma
potrzeby przeprowad zania badafi na innych szczepach wirus6w,
W zwiQzliu z tym, prosimy o dopuszczenie preparatulpreparat6w do dezynfekcji dzialajqcych na
wirusy Polio i Adeno, a tym samym dzialaj4ce na wszystkie pozostale wirusy.
OdpowierlZ - TAI(

Pytanie 15. Zamawiaj4cy w pkt 8 SWIZ ppkt 8.4 " Wykazdokument6w i oSwiadczef skladanych na
wezwanie Zamawiaj1cego na potwierdzenie okoliczno6ci, o kt6rych mowa w aft. 25 ust. 1 ustawy
Pzp" pkt 4 " Inne wymagane dokumenty" ppkt 8 w tabeli wymaga "Harmonogramu sprz4tania"
Prosimy cr informacjg czy harmonogram sprz4tania, kt6ry Wykonawca ma przedstawid na wezwanie
Zamawiajqcego ma by6 wykonany w oparciu o informacjE zawarte w zal4cznikach nr 1,2 i 3 w
zaleilnoicti od rodzaju zadania wraz z podaniem dla kaZdej czynno6ci czgstotliwo$ci z jak4bgdzie
wykonywana oraz Srodk6w i sprzgtu jakimi czynno5ci wskazane w tych zal4cznikach bgd4
wykonywane?
Odpowierlf - TAK

Pytanie 16. Czy Zamawiaj4cv posiada zmywarko-wyparzarki do naczyh? Je6li tak, kto zapewnia do
nich Srodlki? Je5li Wykonawca, prosimy o informacjg, jakich producent6w zmywarko-wyparzarki
posiada Zamawiaj4cy i jakich preparat6w do nich oczekuje.
OdpowiedZ - Srodki zapewnia Zamawiaiacv.

Pytanie I'7, Zamawiaj4cy w pkt 8 SWIZ ppkt 8.4 " Wykaz dokument6w i oSwiadczeri skladanych na
wezwanie Zamawiq4cego na potwierdzenie okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp" pkt 4 " Inne wymagane dokumenty" ppkt 6 w tabeli wymaga ,,Wykazu i ilo5ci niezbgdnych dt
wykonaniir zam6wienia Srodk6w chemicznych i dezynfekcyjnych oraz trz1dzef stosowanych w
okre s ie rcalizacji zam6w ienia".
co zamawiaj4cy rozumie poprzez okreslenie ilosci srodk6w chemicznych
Czy Zamawiaj4cy ma na miesigczne zlLrycie ww. Srodk6w?

i dezynfekcyjnych?

Je$li nie, to w jaki spos6b Wykonawca ma okresli6 ilo66 Srodk6w chemicznych i dezynfekcyjnych
stosowanych w okresie realizacji zamowienia?
OdpowiedZ - TAK. Szacunkowe zuiycie miesieczne.

Pytanie 113. Zamawiaj4cy w pkt 8 SWIZ ppkt 8.4 " Wykaz dokument6w i oSwiadczeri skladanych na
wezwanie Zamawiaj4cego na potwierdzenie okolicznoSci, o kt6rych mowa w aft. 25 ust. 1 ustawy
Pzp" pkt 4 " Inne wymagane dokumenty" ppkt 3 w tabeli wymaga:

"Wykaz i charakterystyka Srodk6w chemicznych i dezynfekcyjnych - Wykaz i charakterystyka
Srodk6w c'hemicznych i dezynfekcyjnych, Srodk6w do ochrony powierzchni i konserwacji, do oferty
naleff d<>l4c4t6 aktualne kar!v charakterystyki wszystkich wymienionych Srodk6w a tak1e
pozwolenia lub wpisy do rejestru zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawnymi w tym zakresie"

a) Zgodnie z rozporz4dzeniem (WE) nr 122312009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
produkt6'ur kosmet5rcznych Dz.U. L 342 z 22J22009 preparaty bgd4ce kosmetykami poiiadaj4
zg).oszenie produkt6w kosmetycznych Komisji drog4 elektroniczn4 za po$rednictwem CpNp. W
zwi4zku z:, tym prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku produkt6w, kt6re s4 rejestrowane jako
kosmetyki Zamawiaj4cy dopuszcza zgloszenie do CPNP w miejsce kart charakterystykiZ

OdpowieclZ - TAK

b) Prosim;r o potwierdzenie i2 zar6wno wykaz i charakterystykg Srodk6w jak i karty charakterystyki,
pozwolenia lub wpisy do rejestru itp. dla Srodk6w Wykonawca ma przedstawii na wezwanie
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Zamawiai4cego razem z pozostalymi dokumentami wskazanymi w pkt 8.4 SIWZ, (nie ma wymogu
dol4czania w/w dokument6w do oferty),

OdpowierlZ - TAK

19. Zwracamy sig z proSb4 o zamieszczenie zapisu w tresci wzoru umowy zal" 9 do SIWZ,
umoZliwi4j4cego stronom rozwi4zanie umowy z 3 miesigcznym wypowiedzeniem, Proponujemy
wprowadzenie nastgpuj4cego zapisu'. ,,KaLda ze stron moze wypowiedziei umowg z wahnych
powo d6w z zachow aniem 3 -mi e s igcznego okre su wypowiedzenia. "

nie z SIW ner
prowadzid do nieiasnoSci interpretacyinych.

20, Wnosimy o modyfikacjg zapisu w $4 pkt. 4 ppkt. 2 projektu umowy - zal4czniknr 9 do SIWZ na:
wysokoici minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokoici minimalnej stavvki godzinowej,
ustalonyclit na podstawie przepis6w ustawy z dnia 10 patdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrod.zeniu za pracg, zgodnie z obowi4zuj4cym obecnie brzmieniem aft" 142 w ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia29 stycznia2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z20l5r. poz.2164 ze zrn),
uwzglgdniaj 4cym zmiany wprowadzone w dniu 1 wrzesnia 2015r. na podstaw ie art. 4 ustawy z dnia
22 lipca 1L0l6r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracQ oraz niekt6rych innych
ustaw (Dz,U. z2016r. poz. 1265).

OdpowiedZ - NIE. zeodnie z SIWZ

21. Czy rilykonawca dobrze rozumie, i2 zapis: ,ve skutkiem od dnia wejicia w 2ycie przepisdw
powoduiqcych danq zmiang" dotyczy wszystkich zmian, kt6re zostaly wymienione w $ 4 pkt. 4
projektu umowy - zal4czniknr 9 do SIWZ?

OdnowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

22' Zamav,riaj4cy w SIWZ doptszcza mo2liwo$6 udzialu w postgpowaniu podmiotow dziataj4cych w
ramach konsorcjum. Zwa2ywszy nafakt, iL..

o otrserwowan4 na rynku praktyk4 jest sytuacja, w kt6rej o udzielenie zam6wienia ubiegaj4 sig
pcrdmioty bgd4ce sp6lkami kapitalowymi, dzialaj4ce w ramach konsorcjum, a nastgpnie - juz
naL etapie Swiadczenia uslugi - faktury wystawiane sq przez kilkanaScie sp6lek cywilnych
zalolony ch przez kons orcj ant6w,

o pcrwy2sze moze budzid w4tpliwoSci co do zgodnoSci takiej praktyki z przepisami ustawy z
dnia29.01.2004 r. - Prawo zam6wieh publicznych oraz ustawy z dnia 11.03,2004 r, o podatku
ocl towar6w i uslug (a zwlaszcza z art. I 13 ust. I i 9 dolycz4cym zwolnieri podmiotowych, art.
1Cl6a - 106q dotycz4cym zasad wystawiania faktur oraz art.88 dotycz4cym braku prawa do
oclliczenia VAT) co potwierdzaj4 kontrole podatkowe prowadzone w firmach Swiadcz4cych
uslugi outsourcingowe,

zwracamy sig z uprzejm4 pro5b4 o udzielenie informacji, czy Zamawiaj1cy po udzieleniu zam6wienia
dopuszcza mo2liwoS6 wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT),
ni2 ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia czlonkowie konsorcium?
Odpowiedi - NIE

23. Prosinry o wyjaSnienie Czy w zwi4zku z przedstawieniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Spolecznej projektu z dnia 15 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy z o minimalnym
wynagrod:zenit za pracg oraz ustawy o Paristwowej Inspekcji Pracy Zamawiaj4cy wymaga, aby
Wykonawca uwzglgdnil w cenie ofertowej koszty zwiqzane z zakladanym wprowadzeniem od dnia I
lipca2016 r. minimalnego wynagrodzeniadla os6b wykorruj4cych zlecenie lub Swiadcz4cych uslugi w
wysoko$ci 12 zl zakaZd4 godzing pracy (zgodnie z art. 1 pkt 3 ww. nowelizacji, wprowadzaj4cym art.
8a ustawy o minimalnym wynagrodzenirtzapracg), czy teiz oferta powinna by6 sporz4dzona w oparciu
o przepislr na dziert skladania oferty - to jest bez konieczno6ci kalkulowania w cenie oferty
planowanego od I lipca2016 r. minimalnej stawki 12 zl zaka2d4 godzing pracy osoby przyjmuj4cej
zlecenie luLb Swiadcz4cej uslugi?
OdpowiedZ - kalkulacia cenv ofertv wedlug stanu na dzieri 1.01.2017r.



24. Zamawiaj4cy w SIWZ wSr6d og6lu prac wymienia takae prace pomocnicze przy pacjencie.
ZwaLrywszy nafakt, iZ:

' szl one zwolnione z podatku VAT, natomiast prace pozostale s4 opodatkowane wg stawki
2'.lYo,

o pr:awidlowo66 ustalania relacji pomigdzy sprzedaLq opodatkowan4 a zwolnion4 w ju2
realizowanych kontraktach tego typu jest przedmiotem zainteresowania rJrzqdow Kontioli
Slkarbowej (w praktyce - organy te prowadz4 obecnie og6lnopolskie kontrole w firmach
Srviadcz4cych uslugi outsourcingowe, m.in, przesluchuj4c w ich w toku zatrudnion4 w
sz:pitalach kadrg mened2ersk4, co prowadzi6 ma do obiektywnego ustalenia w toku kontroli
warto6ci uslugi zwolnionej w calej jej warto6ci),

'zwracamy sig z uprzejm4 proSb4 o udzielenie informacji, jaki procent wartoSci uslugi bgd4 one w
opinii Zarnawiaj4cego stanowi6?

W opinii Wykonawcy - ustalenie relacji pomigdzy wartoSci4 sprzed.aLry opodatkowanej i zwolnionej
przez Zantawiaj4cego, jtL na etapie prowadzonego postgpowania - pozwoli na uniknigcie opisanych
powyzej c;4rnno$ci w przyszloSci.

- Zamawiai
alem na

anowts
w

25. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zam6wieri publicznych Wykonawca wnosi o
wyjaSnienie tre6ci SIWZ przez Zamawiaj4cego, skutkuj4ce dostosowaniem postanowieri SIWZ do
wymog6rar Ustawy Prawo zam6wieri publicznych, w tym w szczeg6lno6ci w zakresie aft. 142 y6;t. 5
p.z.p.

W mySl aft' I42 ust. 5 ustawy p.z,p. umowa zawarta na okres dtuhszy niL 12 miesigcy zawiera
postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokoSci wynagrodzenia naleznego
wykonawr;y w przypadku zmiany:
I) stawki podatku od towar6w i uslug,
2) wysokoici minimalnego wynagrodzenia za pracA ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 paidziernika 2002 r. o minimalnymwynagrodzeniu za pracA,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci stcrwki
sklqdki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

Wprowad:zenie powyZszego przepisu do ustawy p.z.p. mialo na celu przeciwdzialanie negatyrvlym
nastgpstwo wzrostu po stronie wykonawc6w koszt6w realizacli zam6wiefi udzielonych na okres
dlu?szy niL 12 miesigcy, wynikaj4cych ze zmian przepis6w ptawa (tak r6wniez KIO w Wyroku z dnia
l6 marca'2015 r., KIO 413/15),

1 . AutomaLtyzm zasad wprowadzania zmian.
Maj4c na uwadze wypracowane dotychczas orzecznictwo KIO wskaza6 naleiry, 2e jakkolwiek
ustawodawca nie sprecyzowal w jaki spos6b zamawiaj4cy zobowi4zanL s4 okreSii6 zasady
wprowadz,enia odpowiednich zmian wysokoSci wynagrodzenia, to wskazuj4c na tre56 wyroku
Krajowej lzby Odwolawczej z dnia 16 marca 2015 r., KIO 413115 , cyt. ,,Ze wzglgdu na konieiznoit
zapewnienia stabilnoici stosunk6w gospodarczych przyjqt nalezy, ze owe zasadf powinny precyzovtat
la,vestie waloryzacii wynagrodzenia na tyle, Zeby w toku realizacji umowy stronyii" rcdyty spor1w w
tym zakresie, bqdi dopiero wfwczas rzeczywificie ustalaly stosowne. zasady.', i dalej 

',,r)*org *
sprawie zonxfwienia publicznego zcrwierana po dniu t9 paidziernika 2014 r. powinien cechowat
pewien automatyzm rozumiany w ten sposdb, ze o ile zaistnieje jedna z okolicznoici z art. 142 ust. 5pkt 1-3 Pzp, to uruchomiona zostanie przewidziana w kontrakcie proceclura waloryzacji
wynagrodzenia, ktdra przebiegat bgdzie wedlug okreilonych w niej zasc;td.',.
Tym samym poprzestanie na okre6leniu w treSci SIWZ, 2e Zamawiaj4cy przewiduje ,,mo2liw o(6,,, czy
tez ,,dopuLszcza" wprowadzenie zmian wysokoSci wynagrodzenla'Wykonawcy--w przypadkaci
opisanych w art' 142 ust. 5 pkt I-3 p.z.p. nie jest wystarczaj4." dlu *yp"ini"triu o6owi4zku
wynikaj4cego z tresci art. 142 ust, 5 p.z.p., to jest nie okre6la zasad wpro*id""nia odpowiednich

Sprawg prowadzi - Anna Jastzebska



zmian, cc' wymusza koniecznoS6 modyfikacji treSci SIWZ, poprzez wprowadzenie zasad (procedur)
postgpowan ia przez Strony.

2. Odpowiednia zmiana wysoko6ci wynagrodzenia.
Zgodnie z trefici4 art. 142 ust, 5 Ustawa prawo zam6wiefr publicznych zawiera postanowienia
o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysoko6ci wynagrodzenianaleLnego wykonawcy, nie
precyzuj4c jednoczeSnie co ustawodawca rozumie pod pojgciem ,,odpowiedniej zmiany"
wynagrodlzenia naleZnego wykonawcy.
Wskaza6 w tym miejscu naleiry na stanowisko KIO wymzone w wyroku z dnia 16 marca 2015 r.,
wydanym pod sygn. akt 4l3ll5, zgodnie zktorym cyt. ,,(J2yte w komentowanym przepisie okreilenie
,,odpowie'dnie zmiany wysokolci wynagrodzenia" nale|y bowiem tlumaczyt, jako ,,idrk*otr"", cZ!
,,wprost ptroporcionalne " do zmian wprowadzonych w o/veilonych przepisach prawa" .

Jednocze$nie kwestig rozumienia pojgcia ,,odpowiedniej zmiany wynagrodzenii" precyzuje art. 1 pkt 2
wchodz4cej w Lltcie 28 sierpnia 2015 r. Ustawy z dnia25 czerwca2015 r. o zmianie ustawy o zmianie
ustawy - Prawo zam6wieri publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczen
spolecznych oraz niekt6rych innych ustaw (D2. U. 2075, po2. 1 153), zgodnie zkidrym w razie^zmiany
wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
l0 paLdzietnika2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracQ (Dz. U. Nr 200, poz.1679,22004 r.
Nr 240, poz' 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) cyt. ,przez pojgcie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia" nale2y rozumiet sumg wzrostu koszt|w wykonawcy zamdiienia pubti"rnn[o
wynikaiqc:ych z podwy2szenia wynagrodzeri poszczeg1lnych pracownikdw biorqcych udzial 

-w

realizacii pozostalei do wykonania, w momencie wejicia w 2ycie zmiany, czgici zam\wienia, clo
wysokoicti wynagrodzenia minimalnego obowiqzujqcej po zmianie przepis6w tub jej odpowiedniej
czgici, w lcrzypadku osob zatrudnionych w wymiarze nizszym ni2 pelen etit", za{ * tirI" zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, cyt. ,,przez pojgcie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia" nale2y rozumiet sumg wzrostu kosztdw wykonawcy zam6wienii publicziego oriz
drugiei strony umowy o prac? lub innej umowy cynuilnoprawnej lqczqcej wykonawcA zam1wienia
publiczneiTo z osobq fizycznq nieprowadzqcq dzialalnoici gospodarczej, wynikajqcych z koniecznoici
odprowaalzenia dodatkowych skladek od wynagrodzeri os6b zatrudnionych na umowg o pracA lub na
podstawie innei umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcg z osobq fizy"rrq nt"prowadzqcq
dzialalnoici gospodarczej, a biorqcych udzial w realizacji pozostalei do'wyionoiia, w momencie
weiicia w 2ycie zmiany, czgici zam6wienia przy zalo2eniu braku zmiany wynagrodzenia netto lych
os6b".

3. WejScie w icie zmiany wysokoSci wynagrodzenia.
Wykonawca na wstgpie wskazuje, 2e zgodnie ztre{ci4 Wyroku Krajowej Izby Odwolawczej z dnjag
marca 2015 r., sygn. akt KIO 346115,IzbanakazalaZamawiaj4cemu dodanie do SIWZ postanowienia
o treSci ,,.Zmiana wysokoici wynagrodzenia obowiqzywat bgdzie od dnia wejicia w zycie zmian, o
ktfrych mowa w ust. I ".
Podobnie zgodnie ztrelci4 art. 1 wchodz4cej w Zycie 28 sierpnia 2015 r. Ustawy zdnia25 czerwca
2015 t. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz ustawy o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczefi spolecznych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. 2015,poz, lI53)
cfl. ,Zmiana umowy (...) mo2e nastqpit po wejiciu w zycie przepis6w bgdqcych- przyczynq
waloryzacii".
Wnioski.
Wobec plowyzszego Wykonawca wnosi w wprowadzenie przez Zamawiaj1cego do SIWZ
nastgpuj4crych postanowieri umownych, stanowi4cych w czElci odzwierciedlenie wchodz4cej w irycie
28 sierpnia 2015 r. Ustawy z dnia25 czerwca2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy- prawo
zam6wieri publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczert spolecznych oraz
niekt6ryctr innych ustaw (Dz. IJ.20lS, poz. 1153):

I) Kt2da ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisdw dokonujqcych zmian
stuwki podatku od towarfw i uslug, wysokoici minimaliegi wynagrodzenia za praca
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustcrwy z dnia l0 paidzierntka 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac7 @2. U. Nr 200, poz. 167 9, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r.
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Arr 157, poz. 1314) lub zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoici stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowolne, mo2e
zwr6cit sig do drugiej strony a wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, je2eli
zmiany te bgdq mialy wpfinu na koszty wykonywania przez wykonawc7 zamdwienia
publicznego. Po zlo2eniu wniosku Strony dokonajq odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, z
mocq obowiqzuiqcq od dnia wejicia w Zycie przepisfw bgdqcych przyczynq waloryzacji.

2) W razie zmiany wysokoici minimalnego wynagrodzenia za pracA ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia I0 paidziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracA (Dz.
U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. t314) przez
poigcie ,,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" nale2y rozumiet sumg wzrostu kosztdw
v'ykonawcy zctmfwienia publicznego wynikajqcych z podwy2szenia wynagrodzeri
poszczeg1lnych pracownik|w biorqcych udzial w realizacji pozostalej do wykonania, w
momencie weiicia w Zycie zmiany, czgici zamdwienia, do wysokoici wynagrodzenia
minimalnego obowiqzuiqcej po zmianie przepis|w tub jej odpowiedniej czgici, w przypadku
o,s6b zatrudnionych w wymiarze ni2szym ni2 pelen etat.

3) 147 razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokoici stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, przez pojgcie
,,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" nale2y rozumiet sumg wzrostu kosztfw wykona'ncy
zom6wienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracg lub innej umowy cywilnoprawnej
lqtczqcei wykonawcA zam1wienia publicznego z osobq fizycznq nieprowadzqcq dzialalnoici
g'ospodarczej, wynikajqcych z koniecznoici odprowadzenia dodatkowych skladek od
wynagrodzeri os6b zatrudnionych na umowg o pracg lub na podstawie innej umowy
c;vwilnoprawnei zawartej przez wykonawcg z osobq fizycznq nieprowadzqcq dzialalnoici
gospodarczej, a biorqcych udzial w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejicia
w 2ycie zmiany, czgici zamdwienia przy zalo2eniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych
osdb.

4) Strony dokonaiq zmiany umowy w zakresie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, z mocq
obowiqzuiqcq od dnia weiicia w 2ycie przepis6w bgdqcych przyczynq waloryzacji.

OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

26' W zwi4zku z faktem, iz umowa trwaj4ca ponad l2 miesigcy musi zawiera6 zapisy o mozliwo6ci
waloryzo,wania wynagro dzenia z tytutl wzrostu:
- minimalnej stawki godzinowej (czyli stawkinalJZ) - taki obowiqzekzamawiaj4cego wynika z
nowelizacji ustawy - UWAGA - to nie to samo co minimalne wynagrodzenie zapracQ,

od nowelizacji bgdziemy mieli dwa pojgcia: minimalnego wynagrodzenia zapracg (dot, um6w o
praca) i rnLinimalnej stawki godzinowej (dot, um6w cywilnoprawnych czyli zleceh)

- minimalnego wynagro dzenia za pracA

- ZUS lub,zasad podlegania ZUS

- VAT

Prosimy o dodanie do wzoru umowy powyZszych zapis6w
Odpowiedf - zsodnie z zapisami SIWZ

27. Czy Z"amawiaj4cy udostgpni pomieszczenia socjalne illlb magazynowe wykonawcy nieodplatnie?
JeSli odptatnie to prosimy o informacjg na jakich warunkach wraz z infonnacj4 o ewentuallej
odplatno6oi za zuLyte media oraz o udostgpnienie projektu umowy najmu lub dzierzawy
pomieszc;lef?
OdpowiedZ - zeodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ.

28. Prosirny o informacje kt6re pomieszozenia bgd4 przekazane wykonawcy do realizacji uslugi wraz
\szczeg5lnieniem ich powierzchni w m2?
OdpowierilZ -
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z realizacj1 przedmiotu
higieny pracy, p.poL.,
pomieszczeh zgodnie z

p opr ze z pt ze s 4dzenie, c zy
czystoSci w obiektach
pomocowe oraz transportu

30. Czy Z'amawiajEcy potwierdza,2e w zakresie czynno6ci s4 czynnosci pomocnicz e przry pacjeneie?
OdpowierlZ - TAK

3l' Jezeli w zakresie czynno$ci s4 czynnoSci pomocniczeprzry pacjencie prosimy ojednoznaczne
okre$lenie/nazwanie czynnoSci w jakich ma uczestnic4ri person"fWykonu*"y.-
OdpowiedZ - zeodnie z SIWZ

32. Czy w uslugach transportu wewnptrznego wystgpuj4 czynnoSci pomocnicze przy pacjencie?
Odpowiedf - TAK

33' Prosinny o informacjg jaki jest udzial procentowy niZej wymienionych czynnoSci w wartoSci
zam6wienia:
a) kompleksowa usluga sprz4tania i dezynfekcj i szpitala,
b) uslugi pomocnicze tj. opiekuriczo - pielggnacyjne i higieniczn e przry pacjentach
c) transport wewn4trzszpitalny.
wnoszg o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
przedmiotr:m zam6wienia jest kompleksowa usluga utrzymania
zamawiailcego, w sklad, kt6rej obok uslug porz4dkowych wchodz4 uslugi
wewngtrznego.
W przypadku gdyby Zamawiaj}cv nie kontraktowal uslug kompleksowych, prosimy o okreslenie
zakresu_rzr;czowego poszczeg6lnych uslug, tak aby *.ryrry *ykonawcy ubiegaj4cy srg o zam6wienie
mogli zlo2y6 oferty por6wnywalne.
okre6lenie przez Zamawiaj4cego charakteru zam6wienia deterrninuje dokonanie przez wykonawc6w
podatkowej klasyfikacji uslug wchodz4cych w zakres skladanej oferty cenowej. Dokonanie
prawidlowej oceny podatkowej jest obowi4zkiem wykonawc6*, ui. aby moc odpowiedzialnie j4
zrealizowa4 musi lnad precyzyjny opis przedmiotu zam6wienia, w tym okreglenie prrl)r''Zamawiaj4cego charakteru zam6wienia - kompleksowego lub pakietu niekompatybilnych czynnoSci./'\l-^--,:^r: z^----- t .- Lamaw

34. Dot. pr

CzYwrazz ownik6wwtrvbie aft.23, Kp?
OdpowiedZ - NIE

35'W dniu 17 sierpnia 2016 r. wszedl w itycte aft, 7 ustawy o zmianie ustawy o miniryralnym
wynagrodzeniu za ptacQ oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz 1265). Zgodnte z tym
przepisem, podmioty zatrudniaj4ce osoby w oparciu o umowy zlecenie od l7 sierpnia
2016 r' maj4 obowiQzek ustalania od I stycznia 20Il r. minimalnej placy za I roboczogodzinp

poziomie -1 z dostepem do windy
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pracy na poziomie 13 zl. Maj4c powyhsze na uwadze proszg o odpowiedl, czy Zamawiajqcy
zobowi4ztie sig do odpowiedniel zmiany wynagrodzenia umownego o warto6i dodatkowych
kosztdrw poniesionych przez Wykonawca w zwiqzku z wprowadzeniem minimalnei stawki
godzinowej, do czego zobowi4zuje art. l.-ll w/w Ustawy?

- kalkula obo
1.01.201';rr.

36.Odnosrz4c sig do sposobu obliczenia ceny ofertowej, okreSlonego w SIWZ, proszg o potwierdzenie,
2e w zwiqzku z wejSciem w zycie od dnia I wrzeSnia 2016 r. przepis6w nakladaj4cych na
Wyko.nawca obowi4zek kalkulowania ceny z uwzglEdnianiem w kosztach pracy na 20Il r, co
najmniej ,,minimalnej stawki godzinowej" w wysokoSci 13 zl, Zamawiaj4cy bgdzie badal ceny
zlohonych w postgpowaniu ofeft, zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami, a wiEc przez pryzmat
znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zam6wief publicznych (dalej pzp), tj.
weryfikuj4c, czy Wykonawca uwzglgdnil w kosztach pracy na rok 2017 dla um6w zlecenia
ustalon4 minimaln4 stawkg godzinow4 w wysoko$ci 13 z+.

Zaznaozamy przy tym, 2e choc tzw. minimalna stawka godzinowa ma obowi4ryxa6 od dnia I
stycznia 2017 r; to jednak przepis j4 wprowadzajqcy wszedl w irycie l7 sierpnia 2016 r. (na mocy
art' 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracg oraz niekt6rych innych
ustaw - Dz. U. poz. 1265, dalej u.m.w.p.), zai; znowelizowany afi..90 ust. I pzp wszedt w Lrycie I
wrzeSnia 2016 r' (w mySl art. 4 u.m,w.p.), a zatem koszty osobowe, zwi4zane z wykonaniem
zam6vrienia, SQ w dniu skladania ofert nie tylko moZliwe do przewidzenia, ale wrgcz konieczne do
oszacc,wania,tak, aby Wykonawca prawidlowo wypelnil dyspozycj g art.90 ust. 1 pzp.

37 'Czy w zwiqzku z ogloszeniem wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracQ na 2017 r.
(Rozporz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 9 wrzeSnia 2016 r. -Dz.IJ.22016 r. poz. 1456) oraz
wysoko6ci minimalnej stawki godzinowej (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 2l
wrzeSnia 2016 r. w sprawie wysokoSci minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. - M.p. nr 934)
Wykonawca winien w cenie swej oferty skalkulowa6 koszty pracy na2017 r. w znanej na dzie1
skladania ofert wysokoSci, tj. min. 2000 zl na umowg o praca oraz min. 13 zl za I roboczogodzing
pracy na umow9 - zlecenie, czy teL Zamawiaj4cy nie stawia takiego wymagania i po zawarciu
umowy' na wniosek Wykonawcy, dokona odpowiedniej waloryzacji wynagro dzenia umownego o
wartoSi dodatkowych koszt6w poniesionychprzez Wykonawcg w zwi4zku ze zmian4wysokogci
minimalnego wynagrodzeniazapracA oraz wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej?

3B.4. $8 ust, 4,5 projektu umowy - Maj4c na uwadze tre56 wzoru umowy wnosimy o zmiang o 50%o

wysokosci kar umownych zastrzezonych w potvyirszych przepisach
W doktrynie prawa zam6wieri publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby
Odwolawczei pr7ry Prezesie Urzgdu Zam6wie| Publicznych dominuje poglqd, ze ustanawianie

przez v-amawiaj4cego w umowie ra24co wysokich kar umownych uznad nale2y bezwzglEdnie za

naruszr:nie zasad zachorvania uczciwej konkurencji wyraZonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29

sfycznia 2004 r. prawo zam6wieh publicznych (tekst jednolity Dz. rJ. z 2006 roku, nr 164, poz.
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1163 :z pofln. zm.), kt6re moZe byd uzasadnion4 podstaw 4 do L4dania uniewaznienia postgpowania

o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie aft. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zam6wieri

publicznych z uwagi, i2 postgpowanie jest obarczone wad4 uniemo2liwiaj4c4 zawarcie wa1nej

umowy w sprawie zam6wienia publicznego, Stanowisko powyzsze znajduje pelne potwierdzenie

6.fn. r,vyroku Krajowej Izby Odwolawczej z dnia31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/15 lglli. Zwazyt,

bowiem naleiry, 2e kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter

wyl4c;znie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zal prewencyjny. Ustalenie przez

Zamawiaj4cego zbyt wyg6rowanych kar umownych dla wykonawc6w stanowi zatem bezspornie

ruZ4ce naruszenie prawa w zakresie r6wnoSci stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do

sprzecznoSci celu takiej umowy z zasadami wsp6lLrycia spolecznego i skutkowai winno

benvzglgdn4 niewaZnoSd czynno6ci prawnej na podstawie przepisu aft.3531 k.c. w zwi4zku z art.

58 $ 1 k'c, Nalezy miei r6wnie? nawzglEdzie stanowisko S4du NajwyZszego wyrazone w wyroku
z 29 )listopada 2013 roku Sygn, akt I CSK I24lI3, d,otycz4cego przeslanek miarkowania kar

umownych j ako rah1co wyg6rowanych. W uzasadnieniu wyroku S4d wskazal , iZ ,,karaumowna nie

moZe by6 instrumentem slu2qcym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajycym mu korzy1c

maj4tkow4 w istotny spos6b przekraczaj4c4 wysokoS6 poniesionej przez wierzyciela szkody.

Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona r6wnowagi interes6w stron i
zapobiehenie nadmiernemu obci4Zeniu dtuZnika oraz nieslusznemu wzbogaceniu wierzyciela,,.

OdpowiedZ - zeodnie z SIWZ

39.Zamatviaj4cy w SIWZ wymaga do oferty dot4czyd harmonogram sprz4tania. prosimy o informacjg

czy harmonogram sprz1tania ma by6 wykonany w oparciu o informacjg zawarte w zat4czniku nr I
w zalehnolci od rodzaju zadania wraz z podaniem dla kazdej czynno$ci czgstotliwo$ ci z jak1

bgdzie wykonywana oraz Srodk6w i sprzgtu jakimi czynno6ci wskazane w tym zaL4czniku bgd4

wykonywane?

OdpowiedZ - TAK

40' Zamtrwiajqcy w siwz pisze: " maszynowe doczyszczanie - 2x w roku i w razie potrzeby -

zmyrvanie starych powlok brudu i maszynowe nakladanie powlok zabezpieczaj4cych"" W

zwi4tzku z Wm, ze technologicznie proces nakladanie powlok odbylva sig rgcznie, a samo

docn','szczanie posadzki, nastgpnie jej polerowanie ( po nalo2eniu akrylu) s4 wykonywane z

zastosowaniem maszyn, prosimy o skorygowanie powyzs zego zapisu.

Wykonawcy.

41' Zamawiaj4cy w obowi4zujqcej t Zamawiaj4cego procedurze "Postgpowanie godnie z procedur4

PM-57 ze skazon4 powierzchniE, bieliznq i odpadami powstalymi od pacjenta potencjalnego

lub zaka2onego drobnoustrojem wysokozakaZnym w tym wirusem Ebola", umiescil zapis: "Do
dezynfekcji zalecane s4 Srodki inaktywuj4ce wszystkie wirusy bezotoczkowe (norowirusy,
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rotalilirusy, adenowirusy, wirusa polio)". zgodnie z obowipzuj4cymi metodami badari, jezeli
preparat wykazuje dzialanie b6jcze w stosunku do wirus6w Polio i Adeno( jako najbardziej
oporne wirusy testowe), preparat dziaLa na wszystkie pozostale wirusy i nie ma potrzeby
ptzeprowadzania badari na innych szczepach wirus6w. w zwi4zku z tym, prosimy o
dopuLszczenie preparatu/preparat6w do de4rnfek cji dzialai[cych na wirusy polio i Adeno, a tym
sam)/m dzialajqce na wszystkie pozostale wirusy.

Odpowiedi - TAK

42' zamawiaj4cy wymaga do\4czenia dla 6rodk6w czystosci kart charakterystyki" zgodnie z
rozp<>rzqdzeniem (WE) nt 122312009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkt6w
kosrretSrcznych Dz.u' L 342 z 22'12.2009 preparaty bgd4ce kosmetykami posiadaj4 z$oszenie
prodrrkt6w kosmetycznych Komisji drog4 elektroniczn4 za po$rednictwem cpNp. w zwi4zku z
tym prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku produkt6w, kt6re s4 rejestrowane jako kosmetyki
zamawiai4cy dopuszcza zgroszenie do cpNp w miejsce kart charaktervsfuki?

OdpowiedZ - TAK

43' Prosimy o informacjg czy do obowi4zk6w wykonawcy nalezy zapewnienie preparat6w do
dezynfekcji r4k?

OdpowiedZ - NIE

44' 53 ust' 26 projektu umowy - prosimy okresli6 jakie regulaminy i akty wewngtrzne
zamawiaj}cego maj4 zastosowanie do obowi4zkow wykonawcy wynikaj4cych z umowy; nie
moae byc sytuacji, i2 zakres obowi4zk6w wykonawcy w odniesieniu do uslugi regulowany jest
ptzez akt wewngtrzny zamawiaj4cego, kt6ry np. zamawiaj4cy mokejednostronnie modyfikowai.
JeZeli Wykonawca ma przestrzegad przepisy wewn gtrzne Zamawiaj4cego, to kazdy taki
dokurnent winien stanowii zal4cznik do umowy; w przypadku zmiany takiego aktu wykonawca
winien miei uprawnienie do rozwiqzania umowy ze skutkiem natychmiastowym ltb za
wypo,wiedzeniem

45' $4 ust' 7, 8 projektu umowy - prosimy o zmiang zapisu, zamawiaj4cy zwi4zanyjest tresci4
umowy, zatem wszelkie zmiany niniejszej umowy dotyczqce zakresu przedmiotu swiadczenia
winny .vqymagaa zgody obu stron oraz formy pisemnego aneksu.

Odpowied:i - zeodnie z SIWZ

do umowv przetargowei.
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Prosimy o zal. nr 6 do umowv
Odnowiedi -

- dotyczv kaideso oddzi

47'9ry Zl'amawiaj4cy dopuszcza. aby osoba. sprzltaj4cana dyzwzenocnym na Bo i Izbie przyjg;
obslugiwrfa r6wniez Blok porodowy i oddziuty gin"toto gicine?
Odpowiedf - TAK

z q akrylow4 powierzchni pomieszczeri
p elektrostatyczne (BO, sala cigi
S

OdpowiedZ - zeodnie z SIWZ

49' czy na oddziale zakaAnym Wykonawca dostarcza papier toaletowy w malej rolce , szary czybialy, ora,2, czy dostarcza papier ZZ do lazienek ?

50' Prosimy o doprecyzowanie Przejgcia odpad6w Medycznych czy d,otyczy kazdego oddzialu, oraz
kto jest osob4 przekazujqc4 odpad, a kto osoba przyjmfi'qcaoapaA

wvigsi

5l '-lzv, Zamawiaj4cy wytazi zgodg na podnajem pomieszczeri na szatnig dla pracownik6w do innej
sp6lki Wykonawcy?
Odnowierlf - NIE.

Informujemy,2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust.2 ustawy, stanowisko zamawiaj4cego zostalo
rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano sIwz,

W imieniu Zamaw iaj qc ego

Sprawg prowadzi - Anna .tastzeOsfa 

,[


