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Puszczykowo, dnia 21 lutego 2017 r.  
Szp.12/5/2/17 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości  

w obiektach Szpitala w Puszczykowie 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na 
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego 
w dniach 15 i 16 lutego 2017 r. 
 
Pytanie 1 
1. Ze względu na duże nieścisłości w całej dokumentacji tj. w SIWZ (str. 11, pkt. XVIII.e), Załączniku 

nr 1 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia (str. 2, pkt 3, 4, 5 oraz str. 11 pkt. 6) oraz w 
Załączniku nr 3 do SIWZ – Umowa (str. 2, par. 3, pkt. 1.2, 1.3., 1.4) prosimy o potwierdzenie, że 
wykaz środków z kartami charakterystyki, wykaz sprzętu oraz plan higieny Wykonawca, którego 
ofertę wybrano, ma przedłożyć po podpisaniu umowy.  

2. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ, część II, pkt 5 wymaga przekazania Zamawiającemu w 
terminie 7 dni od daty podpisania umowy, do zatwierdzenia Planu Higieny. 
Z kolei w tym samym załączniku, część III, pkt 6, ppkt 10 wymaga złożenia wraz z ofertą „Planu 
higieny w oparciu o wykaz środków myjących i konserwujących oraz dezynfekcyjnych, które 
uwzględniono przy sporządzaniu ofert w zależności od miejsca stosowania i rodzaju zabrudzenia 
z uwzględnieniem podziału na strefy, sprzętu i środków oraz techniki sprzątania z 
wyszczególnieniem planu higieny dla bloku operacyjnego.” 
W związku z powyższymi rozbieżnościami, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, na jakim 
etapie postepowania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu Plan Higieny. 

3. Zamawiający w zał. nr 1 na str. 11 (pkt. 6 ppkt. 1-10) podaje dokumenty, które należy dostarczyć 
do OFERTY. 
Natomiast na str. 2 zał. nr 1 napisane jest: 
3. przekazania Zmawiającemu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, wykazu preparatów 
oraz środków higienicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy z podaniem nazwy 
handlowej preparatu oraz kart charakterystyki preparatów, propozycje preparatów zawiera 
punkt III ust. 1,2 i 3.  
4. przekazania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, wykazu sprzętu 
niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy z podaniem nazwy handlowej oraz kart 
technicznych sprzętu, opis sprzętu zawiera punkt III ust. 4  
5. przekazania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, do zatwierdzenia 
Planu higieny,  
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Występuje nieścisłość w powyższych zapisach. Wnosimy, aby Zamawiający wymagał 
WSZYSTKICH dokumentów opisanych na: 
- str. 11 załącznika nr 1 w pkt.6 ppkt. 1-10 
- str. 2 załącznika nr 1, pkt. 5.3-5.5. 
w terminie 7 dni roboczych  od daty rozpoczęcia świadczenia usługi (a nie podpisania umowy). 
Argumentujemy to faktem, iż ww. dokumenty nie są oceniane w kryteriach oceny niniejszego 
przetargu ofert oraz tego typu dokumenty na etapie składania ofert generują odwołania do KIO 
ws. ewentualnego utajnienia części oferty i następnie odwołania o ewentualne niezgodności 
oferty z treścią SIWZ – co przedłuża procedurę przetargową. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu: wykazu 
preparatów oraz środków higienicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy z podaniem 
nazwy handlowej preparatu oraz kart charakterystyki preparatów, wykazu sprzętu niezbędnego do 
realizacji przedmiotu umowy z podaniem nazw handlowych i kart technicznych sprzętu oraz planu 
higieny do zatwierdzenia – w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, zgodnie z § 3 ust. 1 
pkt 4 Projektu umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).  
Jednocześnie Zamawiający koryguje nieścisłości poprzez modyfikację SIWZ w następującym zakresie: 

 z rozdz. XVIII SIWZ wykreśla się lit. e: „opis środków czystości i środków higienicznych oraz 
narzędzi i urządzeń technicznych”; 

 pkt II ust. 5 pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 
„przekazania Zmawiającemu, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, wykazu 
preparatów oraz środków higienicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy z 
podaniem nazwy handlowej preparatu oraz kart charakterystyki preparatów, propozycje 
preparatów zawiera punkt III ust. 1,2 i 3”; 

 pkt II ust. 5 pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 
„przekazania Zamawiającemu, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, wykazu 
sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy z podaniem nazwy handlowej oraz kart 
technicznych sprzętu, opis sprzętu zawiera punkt III ust. 4”;  

 pkt II ust. 5 pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 
„przekazania Zamawiającemu, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, do 
zatwierdzenia Planu higieny”; 

 pkt III ust. 6 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy:  
1. Procedurę lub instrukcję mycia i dezynfekcji naczyń na wydaliny i wydzieliny; 
2. Procedurę lub instrukcję przygotowania roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego;  
3. Procedurę lub instrukcję mycia i dezynfekcji rąk; 
4. Postępowanie z powierzchnią skażoną materiałem biologicznym;  
5. Procedurę lub instrukcję mycia i dezynfekcji dozowników do środka dezynfekcyjnego do rąk , 

mydła, i papieru z uwzględnieniem zamieszczenia przy każdym uzupełnieniu etykiety 
zastępczej zawierającej następujące informacje nazwa preparatu, seria, data ważności, 
data uzupełnienia, podpis uzupełniającego; 

6. Procedurę lub instrukcję postępowania ze sprzętem używanym do sprzątania;  
7. Procedurę lub instrukcję postępowania z brudnymi i czystymi mopami; 
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8. Procedurę lub instrukcję postępowania poekspozycyjnego na krew i inny potencjalnie 
infekcyjny materiał biologiczny z uwzględnieniem powiadomienia specjalistki ds. 
epidemiologii;  

9. Wykaz środków czystości i wymaganych środków dezynfekcyjnych; 
10. Plan higieny w oparciu o wykaz środków myjących i konserwujących oraz dezynfekcyjnych, 

które uwzględniono przy sporządzaniu ofert w zależności od miejsca stosowania i rodzaju 
zabrudzenia z uwzględnieniem podziału na strefy, sprzętu i środków oraz techniki sprzątania 
z wyszczególnieniem planu higieny dla bloku operacyjnego.”  

 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, iż harmonogram szkoleń ma zostać przedstawiony Zamawiającemu wraz 
z Planem Higieny, tj. w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający koryguje nieścisłości poprzez modyfikację SIWZ – § 4 ust. 5 pkt 2 Projektu umowy 
(Załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: „cyklicznych szkoleń dokształcających. Harmonogram 
szkoleń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy”. 
 
Pytanie3 
1. Zamawiający w rozdz. VII. Termin wykonywania zamówienia, podaje, iż wymagany termin 

wykonywania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Prosimy o skorygowanie tego 
zapisu na 24 miesiące (bez zwrotu „od dnia zawarcia umowy” ponieważ może to być data 
wcześniejsza od faktycznego dnia rozpoczęcia świadczenia usługi) lub podanie konkretnej daty. 

2. Jaka jest planowana data rozpoczęcia świadczenia przedmiotowej usługi? Z dokonanego wglądu 
w aktualną umowę wraz z aneksami podpisanymi z obecnym wykonawcą IMPEL, wynika że 
świadczy on usługę do 31 marca 2017 r., zaś data złożenia oferty w przedmiotowym 
postępowaniu to 20 marca 2017 r. 
Wnosimy o odpowiednie przesunięcie terminu  rozpoczęcia świadczenia usługi przez 
wyłonionego w przedmiotowym postępowaniu wykonawcę i dostosowania go do bieżących 
przepisów. Jeśli Zamawiający otworzy oferty 20 marca 2017 r. to musi zweryfikować dosłane 
dokumenty dotyczące grup kapitałowych oraz zobowiązany jest wezwać w trybie art. 26 ust. 1 
ustawy Pzp do złożenia dokumentów w terminie co najmniej 10-dniowym, zaś jeśli Zamawiający 
wybierze wykonawcę najwyżej ocenionego to może zawrzeć umowę nie wcześniej niż w 
terminie 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 
94 ust 1 punkt 1 (o ile oczywiście nie wpłynie żadne odwołanie). 
Oczywiście Zamawiający może zakładać, że złożenie dokumentów przez wykonawcę nastąpi 
szybciej niż w 9 lub 10 dniu w trybie art. 26 ust. 1, jednak to na Zamawiającym jako na 
organizatorze postępowania ciąży obowiązek prawidłowego jego prowadzenia i uwzględnienia 
wszystkich okoliczności, a także ram czasowych samego postępowania jak i rozpoczęcia usługi. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni z możliwością przedłużenia 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zamawiający wyjaśnia, iż umowa 
zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy – w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. 
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a oraz art. 183 Ustawy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępujący do niniejszego 
postępowania posiadał niezbędne zdolności zawodowe aby przystąpić do świadczenia usługi od dnia 
zawarcia umowy.  
 
Pytanie 4 
Wnosimy o dostosowanie  wzoru umowy, a szczególnie zapisów o zmianie umownego 
wynagrodzenia o aktualne BRZMIENIE  art. 142 ustawy Pzp (poniżej), gdzie jest mowa także o 
minimalnej stawce godzinowej -  obecny projekt umowy tego nie zawiera (§16 mówi tylko o 
umowach o pracę i ich minimalnym wynagrodzeniu).  
5. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania 
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis SIWZ w następujący sposób: 

 § 16 ust. 1 pkt 2 Projektu umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: „zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę”; 

 § 16 ust. 5 Projektu umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: „W przypadku zmiany, 
o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 
wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej 
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy.” 

 
Pytanie 5 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zasłon i parawanów po stronie Wykonawcy leży tylko ich 
założenie i ściągnięcie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający, iż w przypadku zasłon i parawanów po stronie Wykonawcy leży tylko ich założenie 
i ściągnięcie. 
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Pytanie 6 
Która ze stron, Zamawiający czy Wykonawca, zapewnia preparaty do myjni dezynfektorów? Jakich 
preparatów oczekuje Zamawiający?  
Odpowiedź: 
Zapewnienie preparatów do myjni – dezynfektorów leży po stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o informację czy Wykonawca ma przeprowadzać czyszczenie rolet i verticali na sucho czy na 
mokro?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż czyszczenie rolet i verticali należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
Pytanie 8 
Czy na terenie Zamawiającego istnieje możliwość zamontowania pralko-suszarki do prania i 
dezynfekcji mopów, ścierek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż istnieje możliwość zamontowania pralko-suszarki w pomieszczeniach 
udostępnionych. 
 
Pytanie 9 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, verticali, a tym samym 
zapewnienie odpowiedniego sprzętu i środków do realizacji ww. czynności? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż do Wykonawcy należy czyszczenie żaluzji i verticali – bez ściągania. 
 
Pytanie 10 
Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie, np. basenów, kaczek, misek nerkowych? 
Odpowiedź: 
Dostarczenie pojemników do dezynfekcji przez zanurzenie jest po stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający posiada myjnie – dezynfektory do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek 
nerkowych? Jeśli tak, to jakiego producenta i kto zapewnia do nich niezbędne środki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada myjnie – dezynfektory następujących producentów: GETINGE, ARJO, AT-OS, 
ERLEN i MEIKO. Niezbędne środki do myjni – dezynfektorów zapewnia Zamawiający. 
 
Pytanie 12 
Kto zapewnia środki do dezynfekcji rąk dla personelu medycznego? Jeśli Wykonawca, to jakiego 
rodzaju, jakiego producenta dozowniki do dezynfekcji rak występują u Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zapewnia środki do dezynfekcji rąk dla personelu medycznego. 
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Pytanie 13 
Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie dodatkowych preparatów dezynfekcyjnych (oprócz 
preparatów wymaganych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ), które będą niezbędne 
Wykonawcy do prawidłowej realizacji usługi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowanie dodatkowych preparatów, z jednoczesnym zastrzeżeniem, 
iż muszą one spełniać wymogi postawione przez Zamawiającego w SIWZ oraz uzyskać jego aprobatę. 
 
Pytanie 14 
Jakiego rodzaju podłogi występują u Zamawiającego wymagają konserwacji ze strony Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż przedmiotowe informacje zostały zamieszczone w Opisie przedmiotu 
zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
 
Pytanie 15 
Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty do konserwacji podłóg (oprócz podłóg drewnianych 
i przewodzących) muszą posiadać właściwości antypoślizgowe i odporne na dezynfekcję. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż preparaty do konserwacji podłóg (oprócz podłóg drewnianych 
i przewodzących) muszą posiadać właściwości antypoślizgowe i odporne na dezynfekcję. 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający potwierdza, że wykonawca nie będzie zajmować się poniższym transportem 
szpitalnym ani nie będzie zapewniać wózków i pojemników do transportu: 

 posiłków 

 odpadów medycznych 

 odpadów komunalnych 

 bielizny czystej i jej rozkładania w szafach (wyjątek: rozkładanie bielizny jednie na bloku 
operacyjnym zgodnie z zał. nr 1 rozdz. II, pkt. 5.1 g) 

 bielizny brudnej 

 narzędzi i sprzętów do i z Centralnej Sterylizacji  

 towarów z apteki szpitalnej i magazynów do oddziałów i innych jednostek organizacyjnych 
szpitala (wyjątek: transport towarów z apteki i magazynów tylko przez osoby pracujące na bloku 
operacyjnym i na  potrzeby bloku operacyjnego zgodnie z zał. nr 1 rozdz. II, pkt. 5.1 j) 

 transport sprzętu medycznego i niemedycznego, mebli  
Prosimy potwierdzić lub ewent. wyjaśnić. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, iż do obowiązków Wykonawcy nie należy powyższy zakres. 
 
Pytanie 17 
Czy Ginekologia Jednego Dnia działa tylko od pon. do pt. czy także w weekendy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Ginekologia Jednego Dnia działa także w weekendy. 
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Pytanie 18 
Czy Ginekologia Jednego Dnia ma mieć zapewnioną stałą obsadę godzinową pracownika wykonawcy 
od pon. do pt. i/lub w weekendy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga stałej obsady. 
 
Pytanie 19 
Czy odpady medyczne i komunalne oraz brudną bieliznę wykonawca ma zbierać z poszczególnych sal 
i zanosić tylko do brudownika, a dalszym transportem zajmują się pracownicy szpitala? Prosimy 
wyjaśnić. 
Odpowiedź: 
Wykonawca jest zobowiązany zbierać odpady medyczne i komunalne z poszczególnych sam i zanosić 
do brudownika. Przedmiot zamówienia nie dotyczy zbierania brudnej bielizny. 
 
Pytanie 20 
Kto zdejmuje do mycia i zakłada z powrotem lampy sufitowe? (pracownik wykonawcy czy 
zamawiającego) 
Odpowiedź: 
Lampy sufitowe zdejmuje i zakłada pracownik Zamawiającego. 
 
Pytanie 21 
Czy Zamawiający dopuszcza pranie mopów i ścierek na terenie szpitala? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza pranie mopów i ścierek na terenie szpitala – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
Pytanie 22 
Czy wykonawca ma odpowiadać za transport preparatów i posiewów do laboratorium tylko z bloku 
operacyjnego, czy także z innych jednostek organizacyjnych? 
Odpowiedź: 
Wykonawca odpowiada za transport preparatów i posiewów do laboratorium tylko z bloku 
operacyjnego. 
 
Pytanie 23 
Kto zapewnia pojemniki do transportu preparatów i posiewów do laboratorium. Jeżeli wykonawca – 
prosimy podać wymaganą ilość i ewent. wymagania odnośnie rodzaju tych pojemników (materiał 
wykonania, możliwość utrzymywania stałej temp. itp.) 
Odpowiedź: 
Zapewnienie pojemników do transportu preparatów i posiewów do laboratorium jest po stronie 
Zamawiającego. 
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Pytanie 24 
Zamawiający w zał. nr 1 rozdz. II, pkt. 5.1 podaje: 
f) Mycie i dezynfekcja urządzenia do koagulacji 
g) Mycie i dezynfekcja zasilaczy do wiertarek ( konsole) 
Czy Zamawiający zapewni wykonawcy szkolenie instruktażowe do ww. czynności? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zapewni szkolenie w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 25 
Zamawiający w zał. nr 1 rozdz. II, pkt. 5.1 podaje: 
l) I inne zadania zlecone przez pielęgniarkę oddziałową 
Jakie inne zadania ma na myśli Zamawiający? Prosimy wskazać. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż inne zadania zlecone będą wynikać z charakteru pracy na bloku 
operacyjnym i zgodnie z zakresem obowiązków. 
 
Pytanie 26 
Zamawiający w zał. nr 1 rozdz. II, pkt. 5.1 podaje zakres obowiązków sanitariuszek na Bloku 
Operacyjnym.  
a) Czy Zamawiający potwierdza, że NIE WYMAGA dla tych pracowników żadnych ukończonych 
kursów na sanitariuszy szpitalnych? 
b) Które czynności z pkt. 5 rozdz. II zał. nr 1 były do tej pory  wykonywane przez pracownice 
Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż nie wymaga kursów na sanitariuszy szpitalnych. Pracownicy 
Zamawiającego wykonywali następujące czynności (lit. g-l): mycie i dezynfekcja zasilaczy do wiertarek 
(konsole), rozkładanie bielizny, wynoszenie preparatów wraz ze skierowaniami histopatologicznymi 
do laboratorium, wynoszenie posiewów do laboratorium, transport towarów z apteki i magazynu, 
przygotowywanie stolików z pojemnikami na brudne narzędzia oraz inne zadania zlecone przez 
pielęgniarkę oddziałową. 
 
Pytanie 27 
Zamawiający w zał. nr 1 rozdz. II, pkt. 5.1 podaje zakres obowiązków sanitariuszek na Bloku 
Operacyjnym. Wymagania określone w zał. nr 1 rozdz. II pkt. 4 odnośnie bloku są bardzo ogóle. Aby 
zapewnić porównywalność ofert oraz kalkulację usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - 
prosimy konkretnie określić, jakiej obsady w PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU Zamawiający 
wymaga na blok operacyjny: 
- ile osób , w jakich godzinach od poniedziałku do piątku  
- ile osób , w jakich godzinach w weekendy i święta 
- ile osób w porze nocnej 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga następującej obsady na Bloku Operacyjnym: 
a) od poniedziałku do piątku: 
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 2 osoby 7:00-19:00, 

 1 osoba 7:00-15:00, 

 1 osoba 19:00-7:00, 
b) soboty, niedziele i święta: 

 1 osoba 7:00-19:00, 

 1 osoba 19:00-7:00. 
 
Pytanie 28 
1. Zamawiający w zał. nr 1 rozdz. II, pkt. 5.1 podaje zakres obowiązków sanitariuszek na Bloku 

Operacyjnym. 
Czy obecne sanitariuszki, które są pracownicami Zamawiającego będą w tym postępowaniu 
przekazane do przejęcia w trybie art. 231 KP.  

2. Czy przedmiotowe postępowanie zawiera znamiona przejęcia pracowników w trybie 231 
Kodeksu Pracy pracowników zatrudnionych obecnie u wykonawcy IMPEL, a będących kiedyś 
pracownikami Zamawiającego? Jeżeli tak, prosimy podać w dokumentacji przetargowej wszelkie 
dane płacowo – kadrowe potrzebne do wyliczenia kosztów osobowych tychże pracowników na 
podstawie poniższych pytań. 
Tym samym prosimy o wystosowanie pism do aktualnego wykonawcy usługi utrzymania 
sprzątania oraz udostępnienie uzyskanych danych w temacie przejęcia pracowników w trybie 
231 KP w dokumentacji przetargowej. W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z Kodeksem 
Pracy, na ewentualnym nowo wyłonionym wykonawcy będzie ciążyć niepodważalny obowiązek 
przejęcia pracowników przekazanych w trybie 231 KP, pracujących u aktualnego wykonawcy, na 
zasadach i warunkach aktualnych umów o pracę. Zamawiając zatem ma obowiązek przejąć te 
osoby zwrotnie lub przy swoim uczestnictwie przekazać ww. pracowników ewent. nowo 
wyłonionemu wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ma zastosowania art. 231 Kodeksu 
pracy.  
 
Pytanie 29 
Czy w skład przedmiotowej usługi wchodzą jakiekolwiek czynności, co do których zastosowanie ma 
zwolniona stawka podatku VAT? Jeśli tak,  prosimy o oszacowanie procentowe tego typu usług? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewidział takich czynności. 
 
Pytanie 30 
Czy do obowiązków personelu wykonawcy należeć będą jakiekolwiek czynności związane z obsługą 
pacjenta np.: 

 Pomocy przy transporcie lub transport pacjentów do karetki, na zabiegi, badania diagnostyczne,  

 pomoc pacjentom przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych (podawanie i opróżnianie kaczek, 
basenów, nocników, pomoc przy zmianie pieluch),  

 pomoc przy wymianie i opróżnianiu worków z wydzielinami i wydalinami,  

 pomoc pacjentom przy zmianie bielizny osobistej,  
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 pomoc przy zmianie bielizny pościelowej chorego leżącego,  

 pomoc przy toalecie pacjentom (leżącym i chodzącym, myciu głowy),  

 pomoc przy zmianie pozycji pacjentom leżącym, karmieniu lub pomocy przy karmieniu 
pacjentów,  

 pomoc w wykonywaniu czynności pomocniczych przy zabiegach (ubieranie zespołu, czynności 
pomocnicze przy myciu chirurgicznym rąk, podawanie sterylnych pakietów, pomoc przy ułożeniu 
pacjenta na stole), 

 lub jakiekolwiek inne czynności związane z obsługą pacjenta nie wymienione wyżej?  
Jeżeli tak - prosimy o ich wskazanie, wymienienie oraz oszacowanie procentowego udziału w całości 
zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należeć opróżnianie kaczek, basenów, 
nocników. 
 
Pytanie 31 
Czy na każdym oddziale są myjko-dezynfektory ? Kto zapewnia do nich środki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż myjko-dezynfektory są na każdym oddziale, a zapewnienie środków jest po 
stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie 32 
W jakim zakresie mają być sprzątane balkony wskazane w zał. „wykaz powierzchni”? Czy mają być 
czyszczone także z zanieczyszczeń ptasich ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż balkony mają być sprzątane w całości z wszelkich zabrudzeń. 
 
Pytanie 33 
Prosimy podać metraż przeznaczony do jednorazowej konserwacji (polimeryzacji) podłóg. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż powierzchnia wynosi 9 361 m2 – wszystkie powierzchnie wykończone 
wykładziną lub płytkami z tworzywa sztucznego (np. PCV, wykładziny homogeniczne). 
 
Pytanie 34 
Czy metraż 533 m2 (z zał. nr 1) dla okien przeznaczonych do mycia alpinistycznego to  metraż 
jednostronny? 
Czy wykonawca dobrze zrozumiał, że poza tym ww. metrażem nie ma innych okien 
trudnodostępnych, nieotwieralnych, których nie można umyć z obu stron standardowo od wewnątrz 
otwierając je – a jedynie wykorzystując techniki typu alpinistyczne prace wysokościowe, wysięgniki 
itp.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż podany metraż dotyczy powierzchni jednostronnej, poza wskazanym 
metrażem nie ma innych okien, które należy umyć przy pomocy technik alpinistycznych. 
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Pytanie 35 
W jakich godzinach i dniach  na obiekcie wymagana jest dostępność osoby nadzorującej kontrakt? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga obecności Koordynatora w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 
7:00-15:00. 
 
Pytanie 36 
Kto zapewnia szafki dla pracowników wykonawcy. Jeżeli Zamawiający – iloma dysponuje i czy są 
jedno-czy dwudzielne? Kto zapewnia umeblowanie ww. pomieszczeń? Czy pomieszczenia wskazane 
w umowie, w §11  wymagają zdaniem Zamawiającego remontu? Czy pomieszczenia wskazane 
w umowie, w §11  wymagają zdaniem Zamawiającego adaptacji?   
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenie udostępnionych pomieszczeń jest po stronie Wykonawcy. 
Dotychczasowy Wykonawca świadczący przedmiotową usługę jest zobowiązany przekazać 
pomieszczenia w stanie niepogorszonym z zachowaniem ulepszeń jakie zostały przez niego 
poczynione. Zamawiający wskazuje, iż celem wizji lokalnych było m.in. zapoznanie się ze stanem 
pomieszczeń udostępnianych.  
 
Pytanie 37 
Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Taką formą jest np. konsorcjum firm. Zważywszy na fakt, iż: 
- obserwowaną na rynku od niedawna praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie zamówienia 
ubiegają się podmioty będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach konsorcjum, a następnie - 
już na etapie świadczenia usługi - faktury wystawiane są przez kilkanaście spółek cywilnych 
założonych przez konsorcjantów, 
- powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i 
usług (a zwłaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotyczącym zwolnień podmiotowych, art. 106a - 106q 
dotyczącym zasad wystawiania faktur oraz art. 88 dotyczącym braku prawa do odliczenia VAT) co 
potwierdzają kontrole podatkowe prowadzone w firmach świadczących usługi outsourcingowe, 
wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający po udzieleniu zamówienia nie dopuszcza możliwości 
wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT), niż ubiegający się o 
udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum?  
Ponadto wnosimy o potwierdzenie, że z tytułu realizacji usługi Wykonawca nie będzie mógł wystawić 
większej ilości faktur niż liczba podmiotów w Konsorcjum. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że 
zmiana organizacji sposobu realizacji usługi poprzez np. spółki cywilne zwolnione z podatku VAT nie 
może powodować wzrostu kwoty netto należności. Jeżeli zatem na skutek zmienionej formy realizacji 
usługi Wykonawca będzie zwolniony z VAT, to Zamawiający winien żądać, aby jego miesięczne 
wynagrodzenie netto nie zmieniło się, a brutto było o VAT niższe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż warunki płatności zostały określone w Projekcie umowy (Załącznik nr 3 do 
SIWZ). 
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Pytanie 38 
Ile sal zabiegowych znajduje się na poszczególnych oddziałach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający odsyła do Opisu przedmiotu zamówienia i Wykazu powierzchni (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
 
Pytanie 39 
Czy wykładziny dywanowe zawarte w „wykazie powierzchni” mają podlegać usłudze prania ? Jeżeli 
tak – jak często? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż powyższe zostało określone w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 
1 do SIWZ). 
 
Pytanie 40 
W zał. nr 1 po zmianie 10.02.2017 r. w Usługach Okresowych Zamawiający podaje MYCIE 
SAMOCHODU TRANSPORTOWEGO.  
- o jaki samochód chodzi ? Czy mowa o karetce ? 
- czy chodzi o 1 samochód czy kilka ? 
- czy wykonawca ma zapewniać środki myjące i dezynfekcyjne do tej czynności? 
- czy te czynność wykonują obecnie pracownicy stanowiący obsadę na SOR czy ktoś inny? Prosimy 
wyjaśnić. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż samochód transportowy to jedna karetka T (kombivan). Zapewnienie 
środków myjących i dezynfekcja jest po stronie Wykonawcy. Czynności te wykonują pracownicy 
Wykonawcy – w zależności od potrzeby. 
  
Pytanie 41 
Czy w stosunku do wykonawcy obecnie wykonującego usługę sprzątania były naliczane kary z tytułu 
nienależytego wykonania umowy? Jeżeli tak prosimy podać ilość kar i wielkości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w stosunku do obecnego Wykonawcy świadczącego usługę nie były 
naliczane kary z tytułu nienależytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający informuje, iż na pozostałe zapytania dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły w dniu 
16 lutego 2017 r., niezwłocznie udzieli odpowiedzi w kolejnej informacji dla uczestników 
postępowania. 


