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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
 
 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-10-19 oraz 2016-10-20 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 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu 
nieograniczonego, w przedmiocie: Świadczenia usług kompleksowego 
utrzymania czynności w obiektach Zespołu oraz wykonywania prac 
pomocniczych na rzecz pacjentów” dla Specjalistycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej nad matką i Dzieckiem w Poznaniu. 
Treść wspomnianej prośby jest następująca : 
Pytanie nr 1: Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% 
wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach.  
W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie 
Zespołów Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie 
przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy 
bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej 
w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. 
zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 
7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest 
obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie 
m.in. wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: 
UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie 
umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy 
i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt 
wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie 
rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji 
prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia 
społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na 
podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez 
Wykonawcę zmiany wzoru umowy.  
Pytanie nr 2: Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, 
postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 
miesięcznym wypowiedzeniem. Należy zauważyć, że w przypadku umów 
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długoterminowych zawieranych na okres 2 - 3 lat w momencie zawierania 
umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz 
czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań 
umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy 
i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. 
Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na 
celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego 
pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane 
dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając 
na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych 
technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku 
latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie 
chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed 
upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień 
publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez 
Wykonawcę zmiany wzoru umowy. 
Pytanie nr 3: W obecnym brzmieniu swiz Zamawiający zobowiązał się do 
przeprowadzenia waloryzacji bazując na nieaktualnej treści art. 142 ustawy 
PZP. W związku z ostatnią zmianą ustawy PZP (patrz strona UZP: 
https://www.uzp.gov.pl/wydarzenia/nowelizacja-ustawy-prawo-zamowien-
publicznych?SQ_CALENDAR_DATE=2016-09-01 – w zał. tekst), która 
weszła w życie od 1 września 2016 r., art. 142 ust. 5 pkt. 2 otrzymał 
następujące brzmienie: „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;” W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wprowadzenie 
odpowiednich zmian do siwz zgodnie z ww. przepisem. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej zmiany § 10 ust. 3 lit. b) 
w następujący sposób: 
„wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.” 
Pytanie nr 4: Zamawiający w swiz zobowiązał się do podniesienia 
wynagrodzenia wykonawcy o 100 % kosztów wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, zmiany stawki podatku VAT oraz zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym, oddzielnie dla każdej z tych trzech 
przesłanek bazując na nieaktualnej treści art. 142 ustawy PZP. 
W związku z ostatnią zmianą ustawy PZP, która weszła w życie od 1 września 
2016 r., art. 142 ust. 5 pkt. 2 otrzymał następujące brzmienie: „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;” W związku z powyższym 
uprzejmie prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian do siwz zgodnie 
z ww. przepisem. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji, o której mowa 
w odpowiedzi na pytanie nr 3. 
Pytanie nr 5: Proszę o sprecyzowanie pełnej nazwy Zamawiającego, gdyż w 
pkt I SIWZ widnieje nazwa „Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad 
Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej”, a w sprostowaniu ogłoszenia nazwa to: „Specjalistyczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”. 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż zgodnie z KRS-em pełna nazwa 
Zamawiającego to Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką 
i Dzieckiem w Poznaniu, a samodzielny publiczny zakład opieki 



zdrowotnej to oznaczenie formy prawnej.  
Pytanie nr 6: Proszę o podanie miesięcznej kwoty netto i brutto z ostatnich 
(sierpień, wrzesień 2016 r.) dwóch faktur za usługę sprzątania. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
Z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Z zadanego pytania wynika jednoznacznie, iż Wykonawca nie 
ma wątpliwości w zakresie zrozumienia treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
Pytanie nr 7: Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału 
w postepowaniu podmiotów działających w ramach konsorcjum. Zważywszy 
na fakt, iż: 

 obserwowaną na rynku 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, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający po 
udzieleniu zamówienia dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez inny 
podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT), niż ubiegający się 
o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający, nie wyraża zgody na możliwość 
wystawiania faktur przez inny podmiot niż podmiot, z którym ma zawartą 
umowę.  
Pytanie nr 8: Czy wraz z przejęciem usługi wykonawca przejmie pracowników 
w trybie art. 23’ KP? Jeżeli tak, to prosimy o odpowiedź na następujące 
pytania. 

 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.? 

Odpowiedź: Wykonawca nie przyjmuje pracowników w trybie art. 231 KP. 
Pytanie nr 9: Proszę podać średniomiesięczne zużycie mydła w płynie. 
Odpowiedź: Obecny Wykonawca nie udostępnia takich danych. 
Pytanie nr 10: 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 
Odpowiedź: Obecny Wykonawca nie udostępnia takich danych. 
Pytanie nr 11: Proszę podać średniomiesięczne zużycie ręczników 
jednorazowych oraz papier toaletowy  
Odpowiedź: Obecny Wykonawca nie udostępnia takich danych. 
Pytanie nr 12: Proszę podać średniomiesięczne zużycie preparatów do 
dezynfekcji rąk. 
Odpowiedź:. Obecny Wykonawca nie udostępnia takich danych. 
Pytanie nr 13: Proszę podać średniomiesięczne zużycie preparatów do myjni-
dezynfektorów oraz do zmywarek. 
Odpowiedź: Obecny Wykonawca nie udostępnia takich danych. 
Pytanie nr 14: Proszę podać, kto zapewnia wózki do transportu: 
- materiałów do i z sterylizacji 
- termosów z posiłkami 
- zwłok. 
Odpowiedź: Wykonawca zapewnia wyłącznie wózki do termosów 
z posiłkami (w obiektach przy ul. Krysiewicza 7/8 i Nowowiejskiego 56/58).  
Pytanie nr 15: Proszę podać średniomiesięczne koszty jakie ponosi obecny 
Wykonawca związane z opłatami za media w wynajmowanych 
pomieszczeniach. 
Odpowiedź: Obecny Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami za 
media w wysokości 1 680,00 zł brutto (średnia z 3-ch miesięcy). 
Pytanie nr 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 lub 
proszę podać nazwę preparatu zalecanego przez producenta lamp. 
Odpowiedź: Preparaty zgodnie z zaleceniami producenta lamp zapewnia 
Wykonawca. 
Pytanie nr 17: Proszę podać krotność konserwacji powierzchni polimerem. 
Odpowiedź: Razy w roku i w razie potrzeby. 



Pytanie nr 18: Proszę podać, czy Zamawiający posiada pojemniki do 
dezynfekcji przez zanurzenie. Jeśli tak, proszę podać ich ilość oraz pojemność. 
Odpowiedź: Zamawiający posiada 10 sztuk o pojemności 30l. 
Pytanie nr 19: 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. 
Odpowiedź: Nie. 
Pytanie nr 20: Proszę podać średniomiesięczną ilość: 
- zabiegów operacyjnych 
- zgonów 
- porodów  
- cięć cesarskich. 
Odpowiedź: - zabiegów operacyjnych – w Szpitalu przy ul. Krysiewicza 7/8 
– 373, w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 - 469 
- zgonów - 2 
- porodów - 210 
- cięć cesarskich 57 
Pytanie nr 21: Proszę podać, czy w zakres usługi wchodzą usługi pomocnicze 
przy pacjencie inne niż przenoszenie pacjentów na desce ortopedycznej 
w sytuacji: awarii windy, planowej konserwacji, konieczności przeniesienia do 
karetki. Jeśli tak proszę o wymienienie tych czynności. Proszę podać, w której 
części formularza cenowego Wykonawca ma je wycenić? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ – załącznik Nr 2 do SIWZ. 
Zamawiający jednocześnie modyfikuje załącznik nr 3a poprzez 
ujednolicenie zapisów w następujący sposób: zmienia w załączniku nr 3a 
zapis: Czynności pomocnicze na rzecz pacjentów na POZOSTAŁE 
CZYNNOŚCI. Zmodyfikowany załącznik Nr 3a Zamawiający zamieściła 
na stronie internetowej a zmiany zaznaczył na czerwono.  
Pytanie nr 22: Proszę podać jaki procent usługi stanowią czynności 
pomocnicze przy pacjencie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż dokonał stosownej modyfikacji 
w załączniku nr 3a – POZOSTAŁE CZYNNOŚCI – ryczał zgodnie 
z udzielona odpowiedzią na pytanie nr 21. W związku z powyższym 
Zamawiający nie posługuje się pojęciem czynności pomocniczych przy 
pacjencie. 
Pytanie nr 23: W załączniku nr 2 do SIWZ w pkt 12 Zamawiający wymienia 
„pozostałe czynności należące do Wykonawcy”, czy Wykonawca dobrze 
rozumie, że należy je wycenić w formularzu cenowym (załącznik nr 3a do 
SIWZ) w wierszu: „czynności pomocnicze na rzecz pacjenta? Jeśli tak, proszę o 
możliwość zastosowania oprócz stawki VAT zwolnionej również stawkę VAT 
w wysokości 23% gdyż w/w czynności nie podlegają zwolnieniu z podatku 
VAT lub proszę wskazać w której części formularza Wykonawca ma je 
wycenić? 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis z załącznika Nr 3a poprzez 
wykreślenie w kolumnie 3 wyrazu: „zwolniona”. Zamawiający wyraża 
zgodę na wpisanie w kolumnie 3 – Stawka VAT (%) oprócz stawki VAT 
zwolnionej również stawki VAT 23%. Jednocześnie Zamawiający prosi 
o wskazanie pozostałych czynności, które są objęte inną stawką VAT niż 
zwolniona.  
Pytanie nr 24: Czy w zakres usługi wchodzi ekstrakcyjne pranie wykładzin 
dywanowych? 
Odpowiedź: Tak. 
Pytanie nr 25: Czy Zamawiający dopuści do zastosowania inne preparatu niż 
opisane w załączniku nr V do SIWZ niezbędne do wykonania usługi 
Odpowiedź: Nie. Preparaty zgodne z załącznikiem V do SIWZ. 



Pytanie nr 26: Proszę podać czy Zamawiający wyraża zgodę na łączenie etatów salow
odcinkowej pomiędzy oddziałami? 
Odpowiedź: Nie. 
Pytanie nr 27: Jakiego producenta zmywarki do naczyń posiada Zamawiający? 
Odpowiedź: Zamawiający posiada: 6 zmywarek ZANUSSI, 5 zmywarek 
CLASSEQ, 1 zmywarka INDESIT, 1zmywarka BOSCH. 
Pytanie nr 28: Jakiego producenta dozowniki na środki do mycia rąk posiada 
Zamawiający? 
Odpowiedź: Dozowniki kompatybilne z preparatami wg Załącznika V do 
SIWZ oraz zgodnie z opisem Załącznika nr 2 do SIWZ pkt 11 (Merida, 
CleanPro, Daunpol, ECOLAB, Bochemiae ).  
Pytanie nr 29: Jakiego producenta dozowniki na środki do dezynfekcji rąk 
występują u Zamawiającego? 
Odpowiedź: Dozowniki kompatybilne z preparatami wg Załącznika V do 
SIWZ oraz zgodnie z opisem Załącznika nr 2 do SIWZ pkt 11 (Merida, 
CleanPro, Daunpol, ECOLAB, Bochemiae ). 
Pytanie nr 30: Czy na terenie Zamawiającego istnieje możliwość 
zamontowania pralko-suszarki do prania i dezynfekcji mopów, ścierek? 
Odpowiedź: Tak. W pomieszczeniach dzierżawionych przez Wykonawcę. 
Pytanie nr 31: Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie np. 
basenów, kaczek, misek nerkowatych? 
Odpowiedź: Pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie np. basenów, 
kaczek, misek nerkowatych zapewnia Zamawiający. 
Pytanie nr 32: Jakiego rodzaju podłogi występują u Zamawiającego? 
Odpowiedź: Wykładziny PCV, wykładziny dywanowe, płytki ceramiczne, 
parkiet drewniany. 
Pytanie nr 33: Jakiego rodzaju podłogi występujące u Zamawiającego 
wymagają konserwacji ze strony Wykonawcy? 
Odpowiedź: Wykładziny PCV. 
Pytanie nr 34: Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki 
elektrostatyczne? 
Odpowiedź: Tak. Bloki operacyjne, IOM. 
Pytanie nr 35: Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca musi zapewnić 
preparaty do konserwacji podłóg, posiadające właściwości antypoślizgowe oraz 
odporne na działanie preparatów dezynfekcyjnych? 
Odpowiedź: Tak. 
Pytanie nr 36: Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca musi zapewnić 
preparaty do konserwacji podłóg, posiadające właściwości antypoślizgowe oraz 
odporne na działanie preparatów dezynfekcyjnych? 
Odpowiedź: Tak. 
Pytanie nr 37: Czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie firan i zasłon? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga prania firan i zasłon. 
Pytanie nr 38: Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie 
żaluzji, rolet, vertikali, a tym samym zapewnienie odpowiedniego sprzętu 
i środków do realizacji ww. czynności? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga prania żaluzji, rolet i vertikali. 
Pytanie nr 39: Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja 
promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści 
preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności? 
Odpowiedź: Do Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp 
bakteriobójczych. Zamawiający dopuści preparat zgodny z wymogami 
producenta promienników lamp. 
Pytanie nr 40: Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ pkt 11. pisze: Na 
jakim etapie postępowania Wykonawca ma przedstawić wykaz 
zaproponowanego sprzętu - ilość i rodzaj (w każdej lokalizacji)? 



Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż Wykonawca, zgodnie z § ust. 5 
Umowy dostarczy zamawiającemu po zawarciu umowy w terminie 14 dni 
dokumentów, o których mowa ww. § projektu umowy.  
Pytanie nr 41: Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy 
§10 pkt. 3 - załącznik nr 6, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez 
Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 
2014 r. tj., którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby 
„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 ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3- 5 ustawy z dnia 10 października 2001 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 wykonywania zamówienia przez 
wykonawcę.” (art. 142 ust. 5).   
Zamawiający w projekcie umowy w sposób następujący naruszył przepisy 
ustawy Prawo zamówień Publicznych: 
1. Opis dopuszczalnych i przewidywanych zmian wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy jest fakultatywny (możliwość zmiany) podczas gdy w myśl 
obowiązującego prawa waloryzacja w oparciu o art. 142 ust. 5 ustawy Pzp jest 
obligatoryjna, 
2. Zamawiający w postanowieniach umownych zaniechał wskazania terminu od 
którego będzie obowiązywała waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w 
zmienionej wysokości.  
Wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku 
rozstrzygnięcia postępowań wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający 
określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z 
przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie 
chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przecież także 
Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie 
wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.  
Od obowiązku wprowadzenia takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości 
w żadnych przypadku odstąpić – ustawodawca nie przewidział takiego 
uprawnienia dla organizatora  postępowania przetargowego. Brak takich 
zapisów stanowi kwalifikowaną wadę siwz, co może skutkować nawet 
nieważnością całego postępowania.  
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w 
art. 142 ust 5 ustawy zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia 
wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku 
zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których 
mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP., odczuwają także pracownicy, przy czym 
jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego 
zamówienia, np. przez  zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania 
zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej 
jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki  
Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 
ustawy PZP w całości są niezależne od woli stron umowy o zamówienie 
publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów 
publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać 
wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził 



obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w 
daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia 
zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki 
sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju 
automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy 
do zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa 
prawnego koniecznych zmian.  
Skoro te zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o 
których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje 
tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego 
zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. 
Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione 
wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi 
negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu 
uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron 
umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy. 
Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów zgodnych z PZP, do SIWZ do 
projektu umowy: 
Waloryzacja wynagrodzenia 
1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany 
wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów 
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, tj. zmiany: 
a. stawki podatku od towarów i usług, 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. 
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w 
życie zmian o których mowa w ust. 1.  
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto 
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego. 
6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian 
wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę 
oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z 
wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c). 
Jednocześnie w związku z powyższym wnosimy o modyfikację wzoru umowy 
§3 pkt 2) - załącznik nr 6 na: 
"2. Wartość usługi w czasie trwania umowy nie może przekroczyć: 
      a) łącznie kwoty netto..........zł, - plus podatek VAT ................ zł, - co 



stanowi wartość brutto ...................................... zł, - / słownie ........../ zgodnie 
ze złożoną ofertą, stanowiącą integralną część umowy, za wyjątkiem zapisów 
§10 pkt. 3. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez 
Wykonawcę zmiany wzoru umowy. 
Pytanie nr 42: W dniu 17 sierpnia 2016 r. wszedł w życie art. 7 ustawy 
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2016 poz 1265) (dalej Ustawa). Zgodnie z tym przepisem 
podmioty zatrudniające osoby w oparciu o umowy zlecenie od 17 sierpnia 2016 
r. mają obowiązek ustalania od 1 stycznia 2017 r. minimalnej płacy za 1 
roboczogodzinę pracy na poziomie 12 zł plus wskaźnik wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia, dodatkowo zostało już podpisane rozporządzenie w sprawie 
płacy minimalnej, która od 01.01.2017 r. wyniesie 2000 zł brutto. Czy 
w związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy mają 
obowiązek skalkulować cenę oferty z uwzględnieniem wynagrodzeń na rok 
2017. 
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jaki i zgodnie ze swoją 
posiadana wiedzą. 
Pytanie nr 43: W dniu 1 września 2016 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 
lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265) zmianie uległy zapisy  
art. 142 w ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 
W związku z faktem, że postępowanie zostało wszczęte przez Zamawiającego 
po 1 września 2016 r., wnosimy o dostosowanie zapisów projektu umowy - 
załącznik nr 3a do SIWZ do obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych poprzez modyfikację zapisu 
§10 pkt 3 ppkt b) na : 
"b)  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,". 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji załącznika nr 6 
do SIWZ – projektu umowy, o której mowa w odpowiedzi na pytanie nr 3. 
Pytanie nr 44: Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu 
umowy załącznik nr 6 do SIWZ umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy 
z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego 
zapis: 
 „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów 
z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” 
W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku 
prawnego strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz 
czynników mających negatywny wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla 
każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za 
wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia 
stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie maja 
możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez 
Wykonawcę zmiany wzoru umowy.  
Zamawiający informuję ,iż w dniu 24-10-2016 r. dokonał modyfikacji zapisów 
projektu umowy, załącznika Nr 3a do SIWZ, których treść wraz 
z odpowiedziami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zmawiającego.  
 
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 



późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich 
wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie 
internetowej Zamawiającego w dniu 24-10-2016 r. 
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