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WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony
na "kompleksowe utrzymanie czystoSci, transporl wewngtrzny oraz czynnodci pomocnicze przy obsludze
pacjenta niewymagaj4ce przygotowania medycznego na oddzialach szpitala SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15,
kon-rpleksowe utrzymanie czystoSci oraz azynrrosci pomocnicze przy obsludze pacjenta niewymagaj4ce
przygotowania medycznego na oddzialach szpitala SP ZOZ przy ul. Bema22 w Siedlcach oraz kompleksowe
utrzymanie czystoSci w plac6wkach SPZOZ Siedlce" - znak sprawy utrzymanie czystoScil2l2l2l .
Zamawiajqcy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, dzialajqc na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z
dnia 1 I wrzesnia 2019 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U, poz. 2019 ze zm.), udostgpnia poniZej treSd
zapytah do Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyja6nieniami:

L

W zwiqzku z mozliwo!;ci4zloaenia ofedy wsp6lnej uprzejmie prosimy o modyfikacjg zapisu wzoru umowy
dot. iloSci egzemplarzy dla stron na ponizszy: "(...) po jednym zegzemplarzu dla kaZdego zkonsorcjant6w
wystgpuj4cych wsp6lnie lub "(...) 2 egzemplave dla Wykonawcy".
OdpowiedZ - umowa zostanie sporzqdzotta
Zamawiaj4cego.

po I

egzemplalzu dla konsorcjant6w oraz

I

egzemplarz dla

2, Prosimy o potwierdzenie, i2kaZdakontrola jako6ci i prawidlowoSci wykonanychprzez wykonawca czynnoSci
w danym miesi4cu rozliczeniowym bgdzie dokonywana w obecnoSci pracownika w],konawcv i potwierdzona
protokolem kontroli
.QlpowiedZ - tak
3.Prosirny o potwierdzenie, ze protokol-v kontroli bgd4 zawieraly ewentualn4 informacjg o:
e niewykonaniu lub nienale2ytym wykonaniu ustugi

o
.

czasie

jaki zostal

wyznaczony wykonawcy na usunigcie wszelkich usterek stwierdzonych

podczas kontroli,

informacjg czy usterki te zostaly usunigte.

W przypadku gdy usterki nie zostan4 usunigte w wyznaczonym czasie/terminie, bgdq one podstaw4 do
stwierdzenia niewykonania lub nienaleZytego wykonania uslugi w protokole miesigcznym oraz
naliczenia kar umownych.
OdoowiedZ - tak

Sprawg prowadzi
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I

nstrzgbska

o potwierdzenie, i2 podstaw4 wystawienia ewentualnych kar umownych za niewykonanie lub
nienale2yte wykonanie uslugi, bgdzie obustronnie podpisany miesigczny protok6l odbioru uslugi sporz4dzany na
koniec okresu rozliczeniowego.
OdpowiedZ - tak
4.Prosimy

5. Niniejszym

ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zam6wief pUblicmych (PZP).

naszyctt dotychczasowych analiz wynika, ze w postgpowaniach, w kt6rych nie przewidziano ww.
fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty skladaj4 podmioty, kt6rym w ostatnich trzech latach wypowiedziano
umowy o zim6wienia publiczne z przyczyn le24cej po stronie wykonawcy. Zamawiaj1cy bpd4cy szpitalem w
szczeg1lny spos6b powinien zwr6cib uwagQ naryzyka zwi4zane znienale|ylym wykonywaniem uslug bgd4cych
przedmiotim zam6wienia. Ryzyka sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagtohenie zdrowia i Lycia
pacjent6w spowodowane dezorganizacj4 pracy plac6wki (w drastycznych przypadkach nawet koniecznoS6
odwolania planowanych operacji lub zabieg6w medycmych) mole narazil szpital na powazne konsekwencje.
Zimawiaj4iy -;ato gospodarz postgpowania - powinien zapewni6 sobie jak najszerszy katalog narzqdzi
przewtdziany.h pra*em, co umoZliwi mu gruntown4 weryfikacjg potencjalu wykonawc6w oferuj4cych swo.;e
uslugi oraz- ewbntualn4 eliminacjg tych wykonawc6w, kt6rzy nie wykonali lub nienalezycie wykonali

Z

zam6wienia publicznego.

W naizej ocenie tak szerokie podejScie do aspektu badania wiarygodno$ci

wykonawc6w skladaj4cych ofertg zminimalizuje po stronie ZamawiaiAcego ryzyko wyboru Wykonawcy. kt6rY
ma iuL w okresie ostatnich 3 lat
zatrzymanlem gwarancli nalezytego wykonania (w wysokoSci ponad 350 tys. zI), przez co narazil zamawiajqcego
, r.g-.ntu ochlony zdrowia (szpital) nabardzo powazne ryzyka sanitarno-epidemiologiczne.
art'
Brak w przedmiotowym postgpowaniu fakultatywnych
ego
mo2l
realnej
brak
pkt
spowoduje
PZP
I
7
ust.
109
doSwiadczenia Wykonawc6w, dlatego - maj4c na
maksymalnym zaiezpieczeniu-niczyri niezakl6conego
wnosimy jak powyZej.
OdpowiedZ - zgodnie zzapisamiSWZ

w
S

na

mie

potwierdzenie, iL w przypadku przekazania przez wykonawca niezbgdnych dokument6w
wzrost wynagrodzenia w przypadkach okreslonych w art. 436 ust. 4 b) Ustawy
potwierdzaj4cych
wykazuj4cych i

6. prosimy o
zmiana-

*ynug.bdr"nia wejdzie

w

2ycie

z dniem :miany przepis6w, kt6re stanowiq podstawq

zmiany

wynagrodzenia wykonawcy.
Odpowied2 - tak

7. Czy Zamawiaj1cy wyra?a zgodg na zatrudnienie pracownik6w na umowQ zlecenie na zastqpstwa urlopowochorobowe. KoniecznoSi zachowania wymogu zatrudnienia wyl4czn\e na umowg o pracA w sytuacjach losowych,
osob
zdarzeniach niemozliwych do przewidienia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzie( ile
lekarskim.
na
zwolnieniu
np.
czasu
okresie
bgdzie w danym

jest
Zatrudnienie na umowg o praca wymaga chociazby dostarczeniabadah lekarskich, co w sytuacjach naglych
jak
na wstgpie'
nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W zwi4zku zpowyhszym wnosimy
Odpowied2 - tak

g. Czy Zamawiaj4cy zaakceptuje polisg OC, gdzie zgodnie z OWU ubezpieczyciela, na podstawie, kt6rych
zostala zawarta polisa istniej4 ograniczenia zakresu ochrony, kt6re standardowo s4 stosowane na rynku
ubezpieczeniowym i nie istnieje mo2liwoS6 ich zniesienia?
OdpowiedZ - tak

jednolitego
9. Z tresci art. 462 ust. 3 PZP reguluj4cego wprowadzenie podwykonawc6w oraz tresci formularza
jedynie
dotyczy
podwykonawc6w
europejskiego dokumentu zam6wienii wynika, i2 obowiqzek wskazania nazw
podwykonawc6w znanych na etapie skladania ofert.
skladania of".t Wytonawca nie zawsze jest w stanie podai dokladnych danych podwykonawcy
Nu
"iapi.
z l<t6rego uslug bgdzie korzystal. Dopiero w trakcie r :alizacli zam6wienia na potrzeby nalezytego wykonania
ustugi Wykonawca mo2e skorzystad z uslug podwykonawcy, a ao za ryffi idzie plzekaza( Zamawiai4celnu

i informacje o podwykonawcy' W zwi4zku z powylszym prosimy o potwierdzenie czy
rozumie, Ze obowi4zek wskazania nazw podwykonawc6w dotyczy jedynie podwykonawc6w
dobrze
Wykoiawca
znanych na etapie skladania ofert oraz kt6rzy udostgpnia 4 swoje zasoby.
Odpowied2 - tak

*yniugun. dane

10, prosimy o potwierdzenie i2 dokumenty wymienione
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SWZ punkt 9'2

i 9.3 przedstawii

ma tla

wezwanie Zamawiaj1cego tylko Wykonawca kt6rego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza.
OdpowiedZ - tak

11. Prosimy

o

potwierdzenie na jakim etapie skladania ofert Wykonawcy maj4 przedL&ryt oSwiadczenie

w sprawie grupy kapitalowej.
Czy oSwiadczenie to rna przedStawii na wezwanie Zamawiaj4cego tylko Wykonawca kt6rego oferta zostala
ocen iona j ako naj lcorzystn iej sza?

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postgpowaniu
Zamawial4cy przed wyborem najkorzystniejszej ofefty wezwie Wykonawcg, kt6rego ofefta zostala najwy|ej
oceniona, do zlo2enia dokumentu - oSwiadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitalowej, w wyznaazonym
terminie, nie krotszym ni2 10 dni, aktualnego na dzieir zlo2enia.
OdpowiedZ

12. Dotyczy zapis6w SW Z rozdzlal 7 punkt

7

.2. 2.

Zamawiaiqcy powinien tak formulowai warunki tdzialu w postgpowaniu, aby przede wszystkim
zapewnii sobie gwarancjg i bezpieczefstwo nale|ytego wykonania ustugi. Obecny wym6g posiadania tylko 1

referencji

z

obiektu szpitala moZe spowodowai zlolenie ofert przez podmioty nowe, nie posiadaj4ce

doSwiadczenia w przedmiotowej usludze, wykonuj4ce uslugg tylko na jednym obiekcie szpitalnym.
Maj4c na uwadze powyZsze prosimy o modyhkacjg zapis6w SWZ, proponowany przeznas wym6g:

4 warunkL daryqz

nastepujAce warunki:

urzqdzei't
n

iewymagaj qce przygotowan ia medycznego.

- powierzchnia objgta uslug4 - minimum 5 000 m2
- wartoSi zrealizowanego zam6wienia lub jego czgsci wynosila minimum 2 500 000 zl brutto."
OdpowiedZ

-

zgodnie z zapisami SW Z

i dodanie w zalqczniku nr 9 do SWZ ,,Wz6r umowy
postanowienia o treSci: ,,Zmniejszenie wysoko6ci wynagrodzenia naleZnego Wykonawcy w przypadku
zaistnienia okolicznoSci, o kt6rych mowa w ust. 7 i 8 moze wynosii maksymalnie 20Yo wynagrodzenia brutto
13. Prosimy o okre5lenie minimalnego zakresu zam6wienia

w$4

wskazanegow
OdpowiedZ

-

$

4'ust. 1".

tak, zgodni e ze zmianami SWZ z dnia | 1 .02.2021 r.

14. Prosirry o ustalenie maksymalnej wysokoSci kar umownych poprzez dodanie

,,Wz6r untowy"

wS8

postanowienia

o

treSci: ,,lqczna wysoko6C

w zal4czniku nr 9 do SWZ
nale2noSci, jakie Wykonawca bgdzie

zobowiqzany zaplaci( Zamawiajqcemu z tytulu kar umownych, o kt6rych mowa w ust. $ 8 ust. 4 wzoru umowy

nie moZe przekroczyc 20Yo wynagrodzenia brutto wskazanego w $ 4 ust. I Umowy. Naliczenie kar umownych
nast4pi po uprzednirn pisemnym zgloszeniu Wykonawcy zastrze\ert w ramach postgpowania reklamacyjnego
niezwlocznie od momentu stwierdzenia przypadk6w niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy. Brak

niezwlocznego usunigcia przez WykonawcA stwierdzonych przypadk6w niewykonania
wykonania umowy winien

byi

stwierdzony

w formie protokolu reklamacyjnego

lub

nienalezytego

przez komisjg

z

udziatem

przedstawicieli Zamawiaj1cego. Niezwlocznie od momentu stwierdzenia zastrzeaef, okreSlony zostanie zakres
naruszenia oraz wnioski pokontrolne. Po spelnieniu powyzszego Zamawiajqcego uprawniony bgdzie do nalozenia

kary umownej".
OdpowiedZ - tak, zgodnie ze zmianami SWZ z dnia 11.02.2021r.

15. Prosimy o uzupelnienie zapis6w dotycz4cych waloryzacji umozliwiaj4cych wykonawcom
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zmiang

wynagrodzenia

;.";;;.;;lru

przypadku zmianV zal7d podlegania ubezpieczeni"T,tryl:::l]:^-1:0"*:,i,::'::;:
zdrorvotne oraz
*vt,lr."sci stawki ittuati ni ubezpieczenia spoleczne lub ubezPieczenia..,.,.^^--^,l--'.io
rrr

w

*"r",w""1 umozriwiajEcy.h *yl_:'11*:?:::i,T:,:,*3:::o:.j1,?,J
il;:i"Hi:"#t,#irr;";;;;;;y;
poprzez
g.o-uarenia i *ysotos.i wplat do pracowniczych plan6w kapitalowych

ffi;;;';;;"*

ruJua

4|

ktb)i

. ,,, ^^^+^^ttiq^.,

--^L
:ust.
4-6
^

"h^cAh'

w wypadku wystqpienia
i2 dokonaiq w formie pisemnego anek"stt zrniany v)'nagrodzenia
20l9 r' Prawo zamowien
jednej ze zmian przeprrril,w ,skoroiych w art. 436 pkt 4 u,stawy z dnia I I tvrzeinia
,,

L Strony postanawiaiq,

pub I iczny c h, ti. zm ianY :
a. slawki podatku od towarow i uslug,

tonego na pods.tawie art 2 ttst'
tu za Prqc?'

minima
z
3-5 ustawy dnia I0
c. zasad podregania

b. wysokoici

ubezpie

cz eni

owotnenl,

!71[

vtysokoici stawki skradki na

a sp oleczne lub zdr ow otne'

plan6w kapitalowych' o kt6rych mowct w ustawie z dnia
zasad gromadzenia i wysokolci wplat ilo pracowniczych
kapitalowych'
4 paidziernika 20..8r' o pracowniczych planach
w ust
bgdzie od dnia weiicia w Zycie zmian' o kt6rych mowa
2. Zmiana wysokoici wynagrodzenia obowiqzywat
t.

3.

IIr wypadku

zmiany, o kt6rej mowa w ust.

I

si9'
tit, a) wartoii netto v)ynagrodzenia wykonawcy nie zntieni

a

przepis6w'

wyliczona na podstawie nowych
okreilona w aneksie wartoit brutto wynagrodzenia zostanie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoii
4. |11 przypadku zmiany, o kt,rej mowa w ust ] Iit, b) wynagrodzenie
wynagrodzefi os6b bezpoirednio
wzrostu calkowitego kosztu lilykonawcy wynikaiqcq ze zwigkszenia

wykonujqcychzam6wieniedowysokoiciaktualnieobowiqzujqcegominimalnegowynagrodzenia,z
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia'
urrzglgdnieniem wszystkich obciq2eh publicznoprawnych
wynagrodzenie Iilykonawcy ulegnie zmianie o wartoit
5, W przypadku zmiany, o kt6rym mowa w ust I lit. c) i cl)
zobowiqzany dodatkowo ponieic w celu uvtzglgdnienia
wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, iakq bgdzie on
wynqgrodzenia os6b bezpoitednio wykonujqcych
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej lauoty netto
zam6wienie na rzecz Zamaw iai qcego'
6. Za wyjqtkiem sytuacii, o kt6rej mowa

w

ust.

I

wyntoga
lit. a), wprowadzenie zmian wysokolci wynagrodzenia

z
o wysokolci doclatkowych kosz'w wynikajqcych
uprzedniego zlo2enia przez Wykonawcg oiwiadczenia
b) i c i d)'
vvprowadzenia zmian, o ktrjrych mowqw ust I litera
niewa2nolci"'
treici umowy wymagaiq zachowaniaformy pisemnei pod rygorem
T.

Zntiany

I I '02'2021r
OdpowiedZ - tak, zgodnie ze zmianami SWZ z dnia
zmtan wysokoSci wynagrodzetria naleznego

l6.Prosimy o uzupelnienie zapis6w o zasady wprowadzenia
koszt6w zwtqzanych z realizaclq zatn6wienia
wykonawcy, w przypadku zmiany cen material6w lub
i dodatnie do za{4cznikanr 9 do SWZ ,,Wz6r umowy"'
1l'02'2021t
OdpowiedZ - tak, zgodnie ze zm\anami SWZ z dnia

w llWZ pkt 9 ppkt 9.3. 4 ,,inne wymagane
PZP arL
ogloszeniu sekcja VJ pkt VI.3 zgodnie z now4 ustaw4

lT.Prosimy o potwierdzenie, 2e dokumenty, o kt6rych mowl

dokumenty'; pkt 5,6,7,8,gi,10,11,12,13,14 oraz
z\oty( wraz z ofert4'
107 pkt t przeamiotowe Srodki dowodowe, nalezy

kowania PoPrawnoScr
przedmiotowe srodki dowodowe s4 srodkami slu24cymi zamawiaj}cemu do zweryfi
zapoznania sig z nimi 1u2 na
mo21iwoS6
mie6
musi
zanawialqcy
2e
,n.ryory.rn"; zlo2onej oferty. Oznacza,
etapie badania ofetty, a nie dopiero na wc zwanle'
przedmiotowymi Srodkami dowodowymi s4 Srodki stuz4ce
Stosownie do tresci ar1. 7 pkt 20 nowej ustawy Pzp
cichani lub kryteriatri ol<reSlonyrni w opisie
potwierdzeniu zgodnoSci ofero*a'ych uslug i wymaganiami,
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przedmiotu zamowienia lub wymaganiami zwi4zanyni z realizacjq zam6wienia.
Odpowiedz - TAK, zgodnie ze zmia:narni SWZ z dnia I 1 .02.2021r.

18. Kto zapewnia Srodki do prania firan i zaslon, Wykonawca czy Zamawiaj4cy?
Odpowiedz - Srodl<i do prania firan i zaslon zapewnia Zamawiajqcy

19.Czy Zamawiajqcy wymaga naktadania powlok polimerowych na podlogi przewodz4ce ladunku
elektrostatyczne - Blok Operacyjny, Sala Cigi Cesarskich, Pracownia TK, Pracownia Stymulator6w Serca,
Pracownie RTG?
Odpowied2 - nie
20.Zamawiaj4cy wymaga dezynfekcji i mycia Zaluzji, verticali we wszystkich trzech lokalizacjach . Z jakiego
materialu s4 wykonane wlw 2a1uz1e i vertikale?
OdpowiedZ - tak, rnaterial ze sriucznej powloki odporny na dezynfekcjg

21 Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce

na szatnie dla pracownik6w?

OdpowiedZ - tak

22. Czy szatnie s4 rv odpowiednim stanie technicznynr ? (oSwietlenie,
OdpowiedZ - stan techniczny dobry, brak wentylacji
23. Czy w szatni s4 miejsca siedz4ce dla conajmniej
Odpowied2 pomieszczenie szatni ma

10

m

wentylacja)?

5}o/ozatrudnionych najliczniejsze zmiany

?

'

24. Czy w szatniach bgdzie moZliwoSi ustawienia szafek dla pracownik6w
OdpowiedZ - tak

?

25. Czy bgdzie moZliwo6i zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mghczyzn

?

OdpowiedZ nie
26. Czy szerokoSd przej6d w szatni migdzy dwoma rzgdami szaf oraz gl6wnych przejs( komunikacyjnych jest
wigksza niz 1,5 m?

OdpowiedZ szafl ustawione

s4

przy Scianach

Czy szerokoSi przejScia w szatni migdzy rzgdami szaf a Scian4 jest wigksza niz 1,7 m.
OdpowiedZ - szafy ustawione s4 przy Scianach

27 .

?

28. Czy na kaZdego pracownika korzystaj4cego z szatni przypada co najmniej 0,5m2 wolnej powierzchni
podiogi?
Odpowiedz - pomieszczenie szatni ma powierzchnig okolo l0 m2
29. Czy w sklad zespolu szatni wchodzi umywalnia?
OdpowiedZ - nie, lazienka znajduje sig w s4siedztwie lub bezpo6rednio na oddzialach,
30. Czy w szatni umywalnie s4 w odpowiednim stanie technicznym
Odpowiedz - lazienki s4 w dobrym stanie technicznym

?

31. Czy w szatni szerokoSi przejScia migdzy umywalkami aprzeciwlegLq ScianE wynosi nie mniej niz 7,3 m?
OdpowiedZ - w szatni brak umywalek, znajduj4 sig w s4siedztwie
32. Czy w szatni szerokoSi przejScia migdzy dwoma rzgdami umywalek wynosi nie mniej niL2m?
Odpowiedz - w tazience jest jedynie umywalka
33. Czy w szatni, na l<aZdych dziesigciu pracownik6w najliczniejszej nntany przypada co najmniej jedna
umywalka?
Odpowiedz w szatni brak umywalek, oddzielna lazienka.
34 .

Czy w sktad zespolu szatni wchod zi pomieszczenie z natryskami?

Sprawq prowadzi
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An

Odpowiedz

-

na oddzialach
natryski znajduj4 sig w sqsiedztwie szatni lub

35.Dotyczypomieszczeniaszatni(natryski)'Czynatryski.sqwe.wlaSciwymstanietechnicznym?
technicznym
tfi w nri.n.. tuL nu oaO'iulach i znajduje sig w dobrym stanie
Odpowiedz

-

natrysk

^":J*

czy nakaZdych osmiu pracownik6w najlicznielszei zmiany
36.Dolyczypomieszczenia szatni (natryski).
przypada co najmniej jedna kabina?
'oJpi*l"az w tazience znajduje sig jedna kabina
kabin wynosi nie
szerokoS6 przejScia migdzy dwoma rzqdami
3T.Dotyczypomieszczen iaszatni(natryski).Czy
mniej niZ 1,3 m?
OJpo*i.ai - w tazience znajduje sig jedna kabina
a przeciwleglq 6cianq
(natryski).czy szerokosi przejscia migdzy umywalkami
38. Dotyczy pomieszczenia szatni
wynosi nie mniej niZ 90 cm?
Odpowied2 - jest jedna umYwalka

39'Doryczypomieszczeniaszatni(natryski).Czynatryskiiumywalkimaj4ciepl4wodg?
OdpowiedZ - tak

40'Czyjestszczenia,wkt6rymmoznazrobidjadalniedlapracownik6wwykonu.j4cychuslugg

utrzyma-nia
Odpowiedz

wiaj4cego?
enie socjalne

posilek
j
mzpowierzchni nakaiaegopracownika edz4cego
przypadagg najmniel
porni"r,.,"nie socjalne ma 12 m2

rJ

LTitfi:Li"szczeniu
oJpo*i.4, -

siedz4ce
Czy w pomieszczeniu jadali s4 miejsca
Odpowied2 - tak

Czy w pomieszczeniu jadalni s4.umywalki
Odpowied2 jest jedna umYwalka

?

?

?

-

Czy w jadalni jest zlewozmYwak
OdpowiedZ - brak

?

posilk6w?
Czy w jadalni jest urz4dzenie do podgrzewania
zu^u* tiicy ni"'ap tw nia ur z4dzeh do podgrzewania
O dp ow

iedZ

-

ZywnoSci?
Czy w jadalni s4 szafki do przechowywania
OdpowiedZ - tak
4

1

zrobi( magazyn dla Srodk6w chemicznych
w obiekcie pomieszczenie, w kt6rym mozrla

. Czy j est

Odpowied2

-

tak

JeSli tak to:

technic znym? (posadzka'
Czy wlwpomieszczenie jest w dobrym stanie

-

Odpowied2

?

Sciany)

tak

palety i rcga|y,na kt6rych b9d4 Srodki chemiczne
Czy wlwpomieszczeniu mo2na swobodnie rozmiesci6
oapo*i.OZ

-

pomieszczenie ma 16m2' s4 regaly

wody
Czy w pornieszczeniu jest dostgp do bieZ4cej
Odpowiedz

-

tak

Czv w pomieszczenie jest zapewniona wentylacja?
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42' Czy na obiekcie jest dostgpne pomieszczenia

na biuro dla pracownika

utrzyrnani a czystoSci u zamaw iaj1cego?
Odpowiedz - tak

firmy wykonuj4cych ustugg

JeSli tak to:

Czy oSwietlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej
OdpowiedZ

-

?

tak

Czy w pomieszczeniu moilna w komfortowy spos6b dla pracownika ustawii stanowisko z
komputerem?
OdpowiedZ - tak

Czy do stanowiska z l<omputerem bgdzie swobodny dostgp?
OdpowiedZ - tak

Cw urzqdzenia szpitalne oraz dzier2awione
!3
Wykonawcy
s4

od Zamawiaj4cego, zkt6ry bgd4 korzystai pracownik
w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzgtu s4 instrukcje uzyttowania z uwzglgdnieniem

tematyki BtJP?
odpowiedz - Zamawiajqcy nie dzier2awi urz4dzen, Zanawiajqcy udostgpnia myjnig-dezynfektor, urzqdzenie
posiada instrukcjg.
44. Dotyczy sprzgtu dzielZawione go od Zamawiajqcego. Czy do w/w sprzgtu zostanie nam przekazana
dol<urnentacja ? (instrukcje uzytkowania , ksi42ki przegl4d6w itp.)
OdpowiedZ- Zamawialqcy nie dzierzawi sprzgtu
45.

czy

na obiekcie pracownicy wykonawcy bgd4 wykonywai prace na wysokosci powyzej

lm

?

OdpowiedZ - tak
46. czy na obiel<cie pracownicy wykonawcy bgd4 wykonywai prace na wysokosc

i povry1ej

2m

?

47. cz,y na obiekcie pracownicy wykonawcy bgd4 wykonywai prace na wysokosci powyzej 3 m
OdpowiedZ - tak

?

Odpowiedl - tak

48. Czy w ramach uslugi Wykonawca ma myc oprawy lamp lub inne urz4dzenia bgdqce pod napigciem? JeSli tak
to czy Zamawiajqcy zapewnia osobg (konserwatora) kt6ra bgdzie zdejmowa6 te oprawy?-W wypadku kiedy nie
rna takiej osoby, to czy mozliwe jest wyl?czenie zasilania na czas prac?"
odpowiedz -- do zadah Wykonawcy nale2y mycie opraw oraz urzqdzeft, Wykonawca we wlasnym zakresie
wykonuj e prace, brak rn o2l iw oSci wy l4czenia zasi lan i a.

49. Prosimy o informacjg, czy Zamawtajqcy dopuSci preparat na6azie ska2onego etanolu do rnycia i dezynfel<cji
prom i enn ikow amp bakteriob6jczy ch?
Odpowiedz - tak
I

50. Prosimy o informacjg jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydlo w ptynie wystgpuj4 u
Zamawiaj4cego?
Odpowiedz - Zamawiaj4cy posiada dozowniki na mydlo r62nych producent6w, z mozliwoSciq wlewania mydla
do pojemnika,

5l ' Prosimy o sprecyzowanie, iz w ramach pkt. 9, ppkt. 9.3 4) Inne wymagane dokumenty, pkt. I 1 - SIWZ
,,Harmonogram sprz4tania zpodzialemna czynnoSci wykonywane dla poJzczeg6lnych jednostek
otganizacyjnych. Harmonogram sprzqtania zpodzialem na czynnoSci wykonywane-dla poszczeg6lnych
jednostek organizacyjnych - dla kazdego tematu odrgbny dokument" Wykonawca
ma obowi4zek zalqczye do
oferty Plany Higieny (dla kaZdego tematu odrgbny dokument) zawieraj1ce wszystkie czynno5ci opisane w SWZ
z przypisem do kaZdej zczynnoSci nazw Srodk6w dezynfekcyjnych, myj4cych,-czyszczqcych, konserwuj4cych,
kt6rymi bgd4 one wykonywane oraz stosowany przy wykonaniu poszczeg6lnyctr izynnoSii sprzgt.

Odpowiedz tak
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52. Wnosimy o wyraZenie zgody na zatrudnienie pracownik6w na umowg zlecenie wyl4cznie w przypadku
naglych i niespodziewanych nieobecnoSci, pracownika zatrudnionego na umowg o pracg, wynikaj4cych z
przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, kwarantanna, urlopu na z4danie). KoniecznoSi zachowania
wymogu zatrudnienia wyl4cznie na umowg o pracA w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemozliwych do
przewidzeniajest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidziel ile os6b bgdzie w danym okresie czasu
np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowg o praca poprzedzane jest spelnieniem szeregu wyrnagari m.
in. wykonaniem i dostarczenia badafi lekarskich z zakresu medycyny ptacy, czy szkoleri BHP, co w sytuacjach
naglych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W zwi4zku zpowyzszym wnosimy jak na wstgpie.
Odpowied2 - tak
53. Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodg na zaznaczenie tylko sekcja alfa w zakresie kryteri6w kwalifikacj i czqSci lV
JEDZbez koniecznoSci uzupelniania czgsci lV A-D. Wykonawca poSwiadcza o96lnie spetnienie kryteri6w
kwalifikacji.
OdpowiedZ nie, czgS6 tV A-D nale2y wypelnii w zakresie wymaganym w SWZ

54. Zwracamy sig z pro6b4 o modyfikacjg zapis6w projektu umowy - poprzez dookreSlenie zasad rcalizacji
przezZamawiaj4cego obowi4zku wynikaj4cego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamowiefi publicznych
w tresci obowi4zuj4cej po dniu 19 pafldziernika2}l4 r. tj. w treSci, kt6r4 stosuje sig do przedrniotowego
postgpowania nakazujq, aby,,umowa zawarta na okres dlulszy niZ l2 miesigay zawiera postanowienia o
zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysol<oSci wynagrodzenia nale2nego wykonawcy, w ptzypadku

zmiany:
1) stawki podatku od towar6w i uslug;
2) wysokoSci minimalnego wynagrodzenia zapraca albo wysokoSci minimalnej stawki godzinowej.
ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 10 paldziernika2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prac?,

3) zasadpodlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
- jeleli zmiany te bgd4 mialy wplyw na koszty wykonywania zam6wienia pt'zez wykonawcg." (aft. 142 ust.

+j' turuagromadzenia i wysokoSci wplat do placowniczych plan6w kapitalowych, o ktorych Inowa w
ustawie z dnia 4 paLdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.
Zamawiaj4cy nie zawarl w projekcie umowy wszystkich obligatolyjnych przeslanek zmiany
wynaglodzenia Wykonawcy wymienionych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp,w zwiqzku ztym prositny o
uzupelnienie tresci wzoru umowy w tym zakresie.
OdpowiedZ - zgodnie ze zmianami z | 1.02.2021r.
55. Wnosimy o zmiang o 50Y" wysokoSci kary umownej o kt6rej mowa w $8. W doktrynie prawa zam6wieh
publicznych orazw aktualnym orzecznictwie Iftajowei lzby Odwolawczejprzy Prezesie Urzpdu Zam6wieh
Publicznych dominuje pogl4d, 2e ustanawianie przez zamawiaj4cego w umowie ral4co wysokich kar utnownych
tznacnale1y bezwzglgdnie zararuszerie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyra2onej w przepisie art. 7
ustawy z dnia29 stycznia2004 r. prawo zam6wief publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22006 roku, nt 764, poz.
1163 zp62t. zm.),kt6re mo2e byc uzasadnion4 podstaw4 do 2qdania uniewaZnienia postgpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zam6wieri publiczny ch z uwagi, i2
postgpowanie jest obarczone wad4 uniemo2liwiaj qcqzawarcie wahnej umowy w spl'awie zam6wienia
publicznego. Stanowisko powyasze znajduje petne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwolawczej z
dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: I(IO/I 519115. ZwaLyt bowiem nalely,2ekara umowna (odszkodowanie
umowne) ze swojej istoty ma charakter wyl4cznie odszkodowawczy i kompensacyjny, anie za! prewencyjny.

OdpowiedZ zgodnie zSWZ.
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