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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 

 

W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do w/w przetargu, zgodnie z art. 38 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, prosimy o udzielenie odpowiedzi na 

poniższe pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy: 

• W związku z rezygnacją Zamawiającego co do wymagań minimalnej liczby osób 

przewidzianych do wykonania zamówienia (określonych w postępowaniu nr AZP-381-20/16 

Załącznik nr 3 do SIWZ) proszę o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy 

Zamawiający określając godziny w których mają być wykonywane czynności wchodzące w 

zakres przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia punkt 1) wymaga aby Wykonawca zapewnił stały dyżur pracowników we 

wskazanych godzinach np. na oddziałach szpitalnych w godz. 06:30-21:30. Jeżeli tak proszę 

o potwierdzenie, że w przypadku oddziałów szpitalnych pracownik Wykonawcy będzie pełnił 

dyżur przez 15 godzin codziennie przez 7 dni w tygodniu. Opisany powyżej schemat dotyczy 

wszystkich wskazanych w punkcie 1 komórek szpitalnych.  

• Odpowiedź: Zamawiający wskazując godziny, w których ma być wykonywana usługa na 

oddziałach szpitalnych miał na uwadze przedział czasowy, w którym mają być wykonywane 

czynności wchodzące w jej zakres aby np. nie zakłócać ciszy nocnej. 

Natężenie prac porządkowych jest w godz. 6ºº, 6³º do 18ºº ,18³º i w tych godzinach powinni 

być na oddziałach pracownicy Wykonawcy. W pozostałych godzinach Wykonawca 

zobowiązany będzie zapewnić serwis na wezwanie. 
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