
                                                                               Poznań, dnia  18.08.2016 r. 

 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań  
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.08.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o 
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu 
nieograniczonego, na:„Usługi kompleksowego sprzątania w obiektach szpitalnych 
oraz transportu wewnątrzszpitalnego” - Znak sprawy: AZP-381-21/16 
 

1. Proszę podać  miesięczną kwotę netto i  brutto z ostatnich (czerwiec, lipiec 2016 r.) dwóch 
faktur za usługę sprzątania. 

Odpowied ź: Miesięczne kwoty usługi z ostatnich 2- miesięcy netto/brutto wynoszą; 
Czerwiec 2016 r.   
Impel Cleaning –                              69 202,03 zł. + VAT =  85 118,50 zł 
Hospital Service „Company” -        193 732,75 zł. zw. z VAT = 193 732,75 zł. 
Łączna wartość usługi za m-c VI:                                               278 851,25 zł. 
Lipiec 2016 r. 
Impel Cleaning                                 66 365,92 zł + VAT =    81 630,08 zł 
Hospital Service „Company” -        178 451,48 zł.  zw.z VAT= 178 451,48 zł 
Łączna wartość usługi za m-c VII:                                              260 081,56 zł. 
 
2. W pkt 15.1 SIWZ Zamawiający podaje jako kryterium oceny ofert: cenę (koszt) oraz termin 

płatności, natomiast w pkt 15.3 Zamawiający podaje, że: „o wyborze najkorzystniejszej oferty 
zadecyduje łączna najwyższa liczba uzyskanych punktów w kryterium cena i proponowanej 
liczbie pełnych etatów  do wykonania zamówienia”, proszę o weryfikację zapisów i 
wskazanie właściwych, mających zastosowanie w kryterium oceny ofert. 

 
Odpowied ź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem pkt.15.1 SIWZ  będzie kierował się 
w kryterium oceny ofert: ceną (koszt) oraz terminem płatności, natomiast w pkt 15.3 SIWZ 
omyłkowo znalazł się zapis dot. proponowanej liczby pełnych etatów do wykonania zamówienia. 
Zamawiający zmienia w/w zapis z pkt 15.3 SIWZ na prawidłowy, który brzmi: 
 pkt15.3.SIWZ „O wyborze najkorzystniejszej oferty z adecyduje ł ączna  najwy ższa liczba 
uzyskanych punktów w kryterium cena i termin płatno ści”. 
 
3. W związku z tym, iż w zakresie przedmiotu zamówienia są czynności, które spełniają 

przesłanki do zwolnienia z podatku od towarów i usług VAT w zakresie transportu 
wewnątrzszpitalnego proszę o wskazanie, w którym miejscu oferty należy podać cenę za ich 
wykonanie oraz, w którym miejscu/ w jaki sposób -  wzoru umowy cena ta zostanie wskazana. 
Proszę o dokonanie zmiany formularza oferty i wzoru umowy w taki sposób, aby było możliwe 
podanie osobno ceny zwolnionej z podatku VAT lub proszę o dopuszczenie zastosowania 
stawki VAT w wysokości 23% oraz zwolnionej dla transportu wewn ętrznego . 

 
Odpowied ź: Zamawiający do Formularza oferty dołączył Formularz cenowy (załącznik 2a do 
SIWZ), w którym to Wykonawca musi określić wszystkie składniki cen za poszczególne czynności 
składające się na całkowity koszt wykonania usługi. Wynagrodzenie miesięczne zgodnie z 
zapisami § 3 wzoru umowy, stanowić będzie iloczyn  powierzchni wyrażonej w m² oraz stawki   
wynagrodzenia za 1 m² wg cen zaoferowanych w ofercie oraz ryczałtowo za  pozostałe czynności  
i transport wewnętrzny.  
 



4. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wymaga bezwzgl ędnego  złożenia wraz 
z ofertą przetargową wypełnionego formularza JEDZ. 

Odpowied ź: NIE.  
 
5. Proszę podać ilość dozowników z podziałem na rodzaj (nazwa, typ) jakie Wykonawca ma 

dostarczyć na dzień rozpoczęcia usługi 
Odpowied ź: Wykonawca nie ma obowi ązku dostarczy ć dozowniki w dniu rozpocz ęcia usługi a 
będzie zobowi ązany do bie żącej wymiany podajników do papieru toaletowego, mydł a w płynie, 
środka dezynfekcyjnego do r ąk w przypadku ich uszkodzenia lub koniecznej wymian y oraz do 
uzupełnienia w przypadku uruchomienia nowej komórki  organizacyjnej, gabinetu. 

 
6. Proszę podać średniomiesięczne zużycie mydła w płynie 
7. Proszę podać średniomiesięczne zużycie worków wraz z podziałem na kolor oraz pojemność 

lub podać liczbę koszy z podziałem na medyczne i komunalne z podaniem ich pojemności 
8. Proszę podać średniomiesięczne zużycie ręczników jednorazowych oraz papier toaletowy  
9. Proszę podać średniomiesięczne zużycie preparatów do dezynfekcji rąk 
10. Proszę podać średniomiesięczne zużycie preparatów do myjni-dezynfektorów oraz do 

zmywarek. 
Odpowied ź: Ad.6-10 Obecny Wykonawca nie udost ępnia danych. 

11. Proszę podać, kto zapewnia wózki do transportu: 
- materiałów do i z sterylizacji 
- termosów z posiłkami 
- zwłok 

    Odpowied ź: Wykonawca zapewnia wył ącznie wózki do termosów z posiłkami (w obiektach     
przy ul. Krysiewicza 7/8 i Nowowiejskiego 56/58. 

 
 

12. Proszę podać koszt jednego badania mikrobiologicznego (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ, pkt 
14). 

Odpowied ź: Obecny Wykonawca nie udost ępnia danych. 
 
13. Proszę podać czy pomieszczenie szatni udostępniane wykonawcy jest wyposażone w szafki 

BHP? 

Odpowied ź: Nie. Szafki BHP s ą własno ścią obecnego wykonawcy.  

14. Proszę podać, czy udostępniane przez Zamawiającego pomieszczenia są wyposażone w 
meble (biurka, szafy, krzesła itd.) 

Odpowied ź: Nie. 

15. Proszę podać średniomiesięczne koszty jakie ponosi obecny Wykonawca związane z opłatami 
za media w wynajmowanych pomieszczeniach.  

 
Odpowied ź:  Średniomiesięczne koszty ( liczone od 01.01.2016- 31.05.2016r.) ponoszone przez 
obecnego wykonawcę usługi wynoszą kwotę 1 053,78 zł, w tym koszty energii elektrycznej, 
wywozu odpadów komunalnych, zużycia wody i kanalizacji, opłata za c.o.  

 
16. Proszę podać, kto zapewnia preparat do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych. 

Jeśli Wykonawca to czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu o pełnym 
spektrum działania. 

     Odpowied ź: Preparaty zgodne z zaleceniami producenta lamp za pewnia Wykonawca.  
 
17. Proszę podać krotność konserwacji powierzchni polimerem. 
Odpowied ź: 2 razy w roku i w razie potrzeby na zlecenie Zama wiającego. 
 
18. Proszę podać, czy Zamawiający posiada pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie? Jeśli tak, 

proszę podać ich ilość oraz pojemność. 



Odpowied ź: Zamawiaj ący posiada 10 szt. pojemników o pojemno ści 30l. 

19. Proszę podać, czy w zakres usługi wchodzą usługi pomocnicze przy pacjencie. Jeśli tak 
proszę o wymienienie tych czynności oraz jaki procent usługi stanowią? Proszę podać, w 
której części formularza cenowego Wykonawca ma je wycenić? 

Odpowied ź: Zamawiaj ący W SIWZ Zał ącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia” pkt 12 wyspecyfikował pozost ałe czynno ści nale żące do 
Wykonawcy. W Formularzu cenowym wymienione czynno ści  nale ży wyceni ć w formie 
ryczałtu ( Zał. 2a, str. 2 formularza cenowego – po zostałe czynno ści świadczone na 
rzecz Zamawiaj ącego ). 

20. Czy w zakres usługi wchodzi mycie okien na wysokościach wymagający użycia technik 
alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu (podnośniki)? Jeśli tak, proszę podać ich metraż 
oraz krotność mycia. 

Odpowied ź: Nie. 

21. Proszę podać średniomiesięczną ilość: 
- zabiegów operacyjnych  
- zgonów 

- porodów  
- cięć cesarskich 

Odpowied ź: zabiegi operacyjne  -  w Szpitalu przy ul. Krysie wicza7/8 – 373, w Szpitalu przy ul. 
Jarochowskiego 18  - 469, 
              -    zgony - 2 

- porody  - 210 
- cięcia cesarskie – 57 

 
22. Proszę podać jakiego rodzaju podłogi występują u Zamawiającego wraz z ich metrażem. 

Odpowied ź: U Zamawiaj ącego wyst ępuj ą podłogi pokryte: 

1. wykładzin ą PVC klasy tarkett – ok. 70% ogólnej powierzchni, 

2. płytki ceramiczne podłogowe – ok. 25%, 

3. Inne (panele, wykładziny dywanowe) – ok. 5% 

23. Proszę podać, czy u Zamawiającego występują wykładziny dywanowe? Jeśli tak proszę 
podać ich metraż.  

Odpowied ź: Tak. Około 150 m² 

24. Czy w zakres usługi wchodzi ekstrakcyjne pranie wykładzin dywanowych? 

Odpowied ź: Tak. 

25. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania inne preparatu niż opisane w załączniku nr V do 
SIWZ niezbędne do wykonania usługi? 

Odpowied ź: Nie. Preparaty zgodne z zał ącznikiem V do SIWZ. 

26. Czy wraz z przejęciem usługi wykonawca przejmie pracowników w trybie art. 23’ KP? Jeżeli 
tak, to prosimy o odpowiedź na następujące pytania. 



Odpowied ź: Wykonawca nie przejmuje pracowników w trybie art.  23’ KP 

• Na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę są zatrudnieni przejmowani pracownicy? Ile 
osób i do kiedy ma zawarte umowy o pracę na czas określony / na zastępstwo? 

• Ile osób przebywa na długich zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni) i do kiedy? 
• Czy wśród osób przewidzianych do przejęcia są osoby przebywające na urlopach 

macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych? Jeśli tak to 
ile osób i do kiedy? 

• Prosimy o podanie terminów ważności badań lekarskich (dat do kiedy) poszczególnych 
pracowników przewidzianych do przejęcia. 

• Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników 
zastosowanie ma Regulamin Wynagradzania czy Układ Zbiorowy pracy. 

• Prosimy o przesłanie kopii wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy, postanowień 
(w tym Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Układu Zbiorowego pracy, Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Funduszu mającego 
zastosowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych) mających zastosowanie w stosunku 
do przejmowanych pracowników. Jedynie dogłębna analiza tych dokumentów pozwoli na 
prawidłowe skalkulowanie kosztów wynagrodzeń pracowników podlegających przejęciu. 

• W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni są poszczególni pracownicy? 
• Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu 

wykonawcy jest byłymi pracownikami Zamawiającego. 
• Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia pracowników w przypadku rozwiązania lub 

zakończenia kontraktu? 
• Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)? 

• Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dnia 12.12.1997r. o 
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 
160, poz. 1080 z późn. zm.) Zamawiający bądź obecny wykonawca wypłacił wszystkie 
wymagane kwoty? 

• Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na 
podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych 
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)? 

• W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z 
dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 
wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)? 

• Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na 
podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych 
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)? 

• Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej 
wynagrodzenia? Jeśli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione? 

• Czy w stosunku do Zamawiającego toczą się postępowania sądowe wszczęte przez 
pracowników przewidzianych do przejęcia? Jeśli tak, prosimy o podanie wykazu spraw ze 
wskazaniem wartości przedmiotu sporu, roszczenia pracowników i etapu, na którym znajduje 
się sprawa. 

• Czy istniej jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami 
zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązał się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie 
zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzeń, także w przypadku przejęcia 
tychże pracowników przez następnego pracodawcę? Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek 
gwarancjami uniemożliwiającymi nowemu pracodawcy modyfikację treści ich stosunków 
pracy? 

• Czy na dzień przejęcia będą jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do 
przekazywanych pracowników? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej kwocie? 

• Ilu pracowników nabędzie uprawnień do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu? 
Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości 
przysługujących odpraw. 

• Ilu pracowników nabędzie uprawnień do nagród jubileuszowych w trakcie trwania kontraktu? 
Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości 
przysługujących nagród. 



• Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członami związków zawodowych (jakich)? Jakie 
funkcje te osoby pełnią w związkach? 

• Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopów za rok 2015 r. na poszczególnego 
pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących pracownikom w związku 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 

• Prosimy o podanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych 
pracowników przewidzianych do przejęcia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, dodatków do 
wynagrodzeń. 

• Czy w związku z koniecznością przejęcia pracowników na podst. Art. 23’ KP nowy 
Wykonawca przez i po zakończeniu okresu gwarancyjnego będzie mógł zmienić warunki 
pracy oraz miejsce pracy pracownikowi? 

• Prosimy o wyszczególnienie osób, które obecnie znajdują się w wieku ochronnym 
/przedemerytalnym? 

• Prosimy o wyszczególnienie osób, które zatrudnione są z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności wraz z określeniem jego rodzaju? 

• Prosimy o podanie zapisów znajdujących się w umowach o pracę pracowników 
dedykowanych do przejęcia, dotyczących dodatków do wynagrodzeń np. premia 
regulaminowa, dodatek stażowych, dodatek funkcyjny, dodatek negocjacyjny itp.? 

 

 

                                                                                                               Zamawiaj ący 
 
                                                                                                               Z-ca Dyrektora 
                                                                                                             
                                                                                                    ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                                                                                  mgr inż. Marzena Krzymańska 
                                                                                                                                                  / .......... / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Mirosława Turzańska 
Tel. 61 8506 295 


