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Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dot. sprawy: SZP/2/2022 - wyjaśnienie treści SWZ 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługę sprzątania i dezynfekcji  

w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla  w Krakowie 

 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

Proszę o informację, czy w przypadku składania oferty przez konsorcjum certyfikat ISO 9001:2015 oraz 

ISO 45001 może być przedstawiony tylko przez jednego z konsorcjantów. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 2  

Proszę o informację, czy JEDZ w zakresie części IV może być wypełniony jedynie w sekcji alfa. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 3  

Proszę o potwierdzenie, iż załącznik nr 10 tj. oświadczenie wykonawcy- wykaz środków dezynfekcyjnych 

oraz myjąco- czyszczących wraz z "odpowiednimi dokumentami: świadectwo rejestracji/ świadectwo 

dopuszczenia do obrotu" muszą być załączone do oferty. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wykaz ma zostać przedstawiony wraz z 

przedmiotowymi środkami dowodowymi. 

 

Pytanie 4  

Prosimy o potwierdzenie, iż każda kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez wykonawcę 

czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika wykonawcy 

i potwierdzona protokołem kontroli 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, zgodnie z zał. nr 4 do umowy. 

 

Pytanie 5  

Prosimy o potwierdzenie, że protokoły kontroli będą zawierały ewentualną informację o:  

• niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi  

• czasie jaki został wyznaczony wykonawcy na usunięcie wszelkich usterek stwierdzonych podczas 

kontroli,  

• informację czy usterki te zostały usunięte.  

 

W przypadku gdy usterki nie zostaną usunięte w wyznaczonym czasie/terminie, będą one podstawą do 

stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w protokole miesięcznym oraz naliczenia 

kar umownych. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zał. nr 11 do SIWZ, § 2 ust. 12 i 17, § 7 ust. 6, § 14 ust. 2-4, oraz zał. nr 4 
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do umowy. Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 do umowy- "protokół kontroli". 

 

Pytanie 6  

Prosimy o potwierdzenie, iż podstawą wystawienia ewentualnych kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie usługi, będzie obustronnie podpisany miesięczny protokół odbioru usługi 

sporządzany na koniec okresu rozliczeniowego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, zgodnie z zał. nr 4 do umowy. 

 

Pytanie 7 

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwracamy się z 

prośbą o udostępnienie informacji dotyczących:  

• aktualnej miesięcznej wartości netto i brutto obecnie realizowanego zadania, na które ogłoszono 

przedmiotowe postępowanie,  

• wysokości kar umownych naliczonych w okresie ostatnich 12 miesięcy obecnemu wykonawcy 

realizującemu obecnie zadania, na które ogłoszono przedmiotowe postępowanie,  

• wysokości zaległości w płatnościach wynagrodzenia wobec obecnego wykonawcy realizującego 

obecnie zadania, na które ogłoszono przedmiotowe postępowanie,  

 

Pragniemy podkreślić, że „wszystkie informacje dotyczące umów o realizację zamówień publicznych, a 

więc takich w oparciu, o które wydatkowane są środki publiczne i osiągane cele o znaczeniu publicznym 

są informacjami publicznymi” (wyrok IV SA/Wr 568/06) oraz że „protokoły odbioru, faktury czy noty 

księgowe podlegają udostępnieniu jako informacja publiczna” (wyrok IV SA/Po 224/06).  

Informacje te są niezbędne w celu oszacowania ewentualnych ryzyka kontraktowego oraz dodatkowych 

kosztów związanych z ewentualną realizacją umowy (np. zaangażowanie środków pieniężnych w czasie). 

ODPOWIEDŹ: Wartość umowy za styczeń 2022 r.: 133 845,86 zł brutto. W okresie ostatnich 12 

miesięcy nie były naliczane kary umowne dla wykonawców usługi sprzątania i dezynfekowania 

powierzchni w szpitalu. Szpital nie ma zaległości w płatnościach za przedmiotową usługę. 

  

Pytanie 8  

Z treści art. 462 ust. 3 PZP regulującego wprowadzenie podwykonawców oraz treści formularza 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wynika, iż obowiązek wskazania nazw 

podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania ofert.  

Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy, 

z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego 

wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać 

Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy.  

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek 

wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania ofert 

oraz którzy udostępniają swoje zasoby. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że obowiązek podania nazw podwykonawców dotyczy 

sytuacji, gdy są oni znani na etapie składania ofert oraz którzy udostępniają swoje zasoby. 

 

Pytanie 9  

Niniejszym uprzejmie prosimy o obniżenie wysokości kar umownych zawartych w par. 8 wzoru umowy 

(zał. nr 11 do siwz). Zaproponowane przez Zamawiającego postanowienia umowy w naszej ocenie 

spełniają przesłanki kar rażąco wygórowanych przez co naruszają zasady swobody umów oraz równości 

stron umowy.  

Art. 5 KC - definiując nadużycie prawa podmiotowego - stanowi, że:” nie można czynić ze swego prawa 

użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami 

współżycia społecznego”.  
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Jednocześnie art. 482 KC określa funkcję odszkodowawczo-kompensacyjną oraz dyscyplinującą 

instytucji kary umownej, która ma za zadanie przymusić Wykonawcę do prawidłowego wykonania 

zobowiązania. Istotą kary jest zatem obciążenie dłużnika obowiązkiem zapłaty określonej kwoty za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł szkodę 

(wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 listopada 2016 roku, sygn. akt I ACa 491/16).  

Powyższe wskazuje, że kara umowna jako surogat odszkodowania, nie może prowadzić do 

nieuzasadnionego wzbogacenia się wierzyciela (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 

września 2010 r., V ACa 267/10).  

Mając na względnie dotychczasową linię orzecznictwa przy ocenie czy zastrzeżona kara umowna jest 

rażąco wygórowana należy uwzględnić relację pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej a 

wysokością wynagrodzenia należnego stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej (wyrok z 11 

października 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 1673/15 oraz wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13, OSP 2015)  

W rozumieniu art. 484 § 2 k.c. oceny takiej należy dokonać w kontekście całokształtu okoliczności 

sprawy, uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel 

tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia 

kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla 

drugiej strony itp. (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r., I ACa 26/14, 

LEX nr 1466927).  

W związku z powyższym – w celu zachowania zasady równości stron umowy oraz swobody umów, które 

są podstawowymi zasadami polskiego prawa cywilnego - wnosimy o ponowną analizę wysokości kar i 

określenie ich na takim poziomie, aby nie nastąpiło zachwianie równowagi pomiędzy stronami umowy 

poprzez jednostronne narzucenie rażąco wygórowanych kar umownych. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Przyjętego poziomu kar umownych Zamawiający 

nie uważa za rażąco wygórowany. Przyjęta we wzorze umowy wysokość kar umownych ma 

zabezpieczyć sprawne wykonanie usługi, co będzie rzutować na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w należytych, wymaganych warunkach sanitarnych i higienicznych, co ma dla Zamawiającego 

kluczowe znaczenie. Wybrany Wykonawca w przypadku nałożenia kary umownej będzie mógł 

skorzystać z drogi sądowej na podstawie przepisów wskazanych w pytaniu. 

 

Pytanie 10  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie na zastępstwa 

urlopowo-chorobowe. Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w 

sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w 

stanie przewidzieć, ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim.  

Zatrudnienie na umowę o pracę wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co w sytuacjach 

nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę by w sytuacjach opisanych w pytaniu czynności 

związane z realizacją zamówienia mogły być wykonywane przez osoby, których nie łączy z 

Wykonawcę stosunek pracy. 

 

Pytanie 11 

Niniejszym wnosimy o dodanie do treści swz badania podstawy wykluczenia wykonawcy określonej w 

art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).  

Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. 

fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach 

wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie wykonawcy.  

Zamawiający będący szpitalem w szczególny sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z 

nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia.  

Ryzyka sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów 

spowodowane dezorganizacją pracy placówki (w drastycznych przypadkach nawet konieczność 
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odwołania planowanych operacji lub zabiegów medycznych) może narazić szpital na poważne 

konsekwencje.  

Zamawiający – jako gospodarz postępowania – powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog narzędzi 

przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału wykonawców oferujących 

swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie 

wykonali zamówienia publicznego.  

W naszej ocenie tak szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców składających 

ofertę zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który ma już w okresie 

ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o zamówienie publiczne, włącznie z zatrzymaniem 

gwarancji należytego wykonania (w wysokości ponad 350 tys. zł), przez co naraził zamawiającego z 

segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo poważne ryzyka sanitarno-epidemiologiczne.  

Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na 

podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego 

negatywnego doświadczenia Wykonawców, dlatego - mając na wglądzie Państwa uzasadniony interes 

polegający na maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakłóconego świadczenia usług medycznych 

przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powyżej. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazuje, że przesłanki wskazane w pytaniu mają charakter 

fakultatywny a nie obligatoryjny, w związku z czym Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących 

podstaw wykluczenia. 

 

Pytanie 12 

Zwracamy się prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 dni (zgodnie z swz) na 30 dni. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy z związane terminem płatności z 60 dni na 40 dni. 

 

Pytanie 13  

W związku z możliwością złożenia oferty wspólnej uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu wzoru 

umowy dot. ilości egzemplarzy dla stron na poniższy: "(…) po jednym z egzemplarzu dla każdego z 

konsorcjantów występujących wspólnie lub "(...) 2 egzemplarze dla Wykonawcy". 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa zapis z umowy, ponieważ umowa będzie przekazana do 

podpisu w wersji elektronicznej.  

 

Pytanie 14  

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom 

rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.  

Należy zauważyć, że w przypadku umów 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: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 15 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wzoru umowy najmu pomieszczeń. 

ODPOWIEDŹ: Nie ma osobnej umowy na dzierżawę pomieszczeń. Zapisy dotyczące warunków 
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dzierżawy pomieszczeń znajdują się w treści umowy na usługę sprzątania i dezynfekcji. 

  

Pytanie 16  

Zamawiający wymaga, aby środki dezynfekcyjne posiadały pełne spektrum działania B, V, G, Tbc, 

związki organiczne, krew. Prosimy o potwierdzenie, iż nie wszystkie środki muszą posiadać pełne 

spektrum działania B, V, G, Tbc, związki organiczne i krew i że spektrum ma być dostosowane do 

zagrożenia? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z zał. nr 11 do SIWZ, § 1 ust. 9 wymaga pełnego spektrum.   

 

Pytanie 17  

Zamawiający jako załącznik nr 11 do umowy wymaga koncepcji wykonania usługi, prosimy o informację 

jakie dokumenty wchodzą w skład koncepcji wykonania usługi? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w koncepcji wykonania usługi oczekuje zasad organizacji pracy, 

zasad kontroli jakości oraz sposób dokumentowania kontroli. 

 

Pytanie 18 

Prosimy o potwierdzenie, iż koncepcję wykonania usługi, o której mowa w załączniku nr 11 do umowy, 

należy dostarczyć przy podpisaniu umowy? 

ODPOWIEDŹ: Nie, załącznik nr 11 do umowy należy dołączyć dołączyć do oferty. 

 

Pytanie 19 

Zamawiający w załączniku nr 2 do swz przedstawia, na stronie 34 wykaz załączników do wyceny usługi 

sprzątania i dezynfekcji. Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż postępowanie dotyczy przetargu na usługę 

sprzątania i dezynfekcji, a nie wyceny? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ, usuwając słowa: " do wyceny". 

W zawiązku z powyższym zapis otrzymuje brzmienie: " Wykaz załączników do usługi sprzątania i 

dezynfekcji".  

 

Pytanie 20 

Zamawiający jako załącznik nr 11 do umowy wymaga koncepcji wykonania usługi, prosimy o 

jednoznaczne wskazani jakie dokumenty wchodzą w skład koncepcji wykonania usługi i na jakim etapie 

Wykonawca mają ją złożyć. 

ODPOWIEDŹ: Przygotowanie koncepcji wykonania usługi, zgodnie z SWZ. Załącznik nr 11 do 

umowy należy dołączyć do oferty. 

  

Pytanie 21  

Zamawiający wskazuje, iż, Wykonawca ma wydzielić osobę od obsługi kuchenki oddziałowej w oddziale 

Ortopedii (str. 28 pkt 4 SWZ) oraz że Wykonawca musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kuchenki 

oddziałowe czystą i brudną, która będzie je prowadzić zgodnie z wymogami sanitarno-

epidemiologicznymi (str. 31, pkt.4 SWZ).  

Prosimy o potwierdzenie, iż może to być osoba oddelegowana z osób wskazanych przez Zamawiającego 

wśród obsady stanowiskowej, która będzie wykonywała czynności z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Jeśli nie, to prosimy o wskazanie ilości osób do obsługi kuchenek wraz z podaniem ilości godzin i dni, w 

których te osoby mają wykonywać obowiązki. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ, Załącznik nr 2- opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4 i pkt.2 ust.2) 

 

Pytanie 22  

Jeżeli do obsługi kuchenki ma być dodatkowa osoba prosimy o modyfikację formularza cenowego i 

dopisanie godzin pracy w/w osoby zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ, Załącznik nr 2- opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4 i pkt.2 ust.2) 

 



 

 

 

 

 

6 

Pytanie 23  

Prosimy o udzielenie informacji, czy w sytuacji, gdy pracownicy Wykonawcy będą żądali zwiększenia 

wynagrodzenia z tytułu pracy na oddziałach covidowych, Zamawiający pokryje związane z tym koszty 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie pokryje związanych z tym kosztów, ponieważ w 

formularzu ofertowym jest oddzielny wiersz na wycenę roboczogodzin na Oddziale Covidowym. 

 

Pytanie 24 

Proszę o jednoznaczne wskazanie, w jakich - ze względu na przeznaczenie - pomieszczeniach wykonawca 

zobowiązany jest świadczyć usługi dodatkowe wymienione w pozycji 2 Formularza cenowego, tj. „. 

Dodatkowe usługi zgodne z zakresem określonym w załącznikach:  

• zał. nr 2 – instrukcja utrzymania czystości …, plan higieny,  

• zał. nr 5 – wykaz innych czynności …  

zlecane dodatkowo poza miejscami wymienionymi w załączniku nr 3 – wykaz pomieszczeń  

około 1600 roboczogodzin (w tym dla obsługi OPC – 458 roboczogodzin)”  

Pod pojęciem „przeznaczenie pomieszczenia” pytający rozumie dwie grupy pomieszczeń tj.:  

a. pomieszczenia służące wykonywaniu czynności służących realizacji zadań statutowych Szpitala 

określonych w § 7 ust. 1 Statutu Szpitala tj. : udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu 

leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności: 1) udzielanie 

świadczeń szpitalnych, 2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż 

świadczenia szpitalne w szczególności w zakresie rehabilitacji leczniczej, 3) udzielanie ambulatoryjnych 

świadczeń zdrowotnych w szczególności w zakresie  

rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i badań diagnostycznych, 4) promocja 

zdrowia (file:///C:/Users/krad00/Downloads/1048zal.pdf) - (pierwsza grupa pomieszczeń)  

b. pomieszczenia służące działalności administracyjno – organizacyjnej i innej działalności, niż określona 

w ww. Szpitala § 7 ust. 1 Statutu Szpitala (Zamawiającego) - (druga grupa pomieszczeń).  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje świadczenia usług dodatkowych przez Wykonawcę w 

zakresie realizacji zadań statutowych Szpitala. 

 

Pytanie 25 

Proszę o jednoznaczne wskazanie jaka ilość roboczogodzin dodatkowych usług (dotyczy: pozycja 2 

Formularza cenowego (Dodatkowe usługi) będzie wykonywanych na lub w:  

a. pomieszczeniach służących wykonywaniu czynności służących realizacji zadań statutowych Szpitala 

określonych w § 7 ust. 1 Statutu Szpitala tj. : udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu 

leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności: 1) udzielanie 

świadczeń szpitalnych, 2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż 

świadczenia szpitalne w szczególności w zakresie rehabilitacji leczniczej, 3) udzielanie ambulatoryjnych 

świadczeń zdrowotnych w szczególności w zakresie rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej i badań diagnostycznych, 4) promocja zdrowia 

(file:///C:/Users/krad00/Downloads/1048zal.pdf);  

a jaka w:  

b. pomieszczeniach służących działalności administracyjno – organizacyjnej i innej działalności, niż 

określona w ww. Szpitala § 7 ust. 1 Statutu Szpitala (Zamawiającego).  

ODPOWIEDŹ: Wszystkie godziny dodatkowe tj. około 1600 godzin, świadczone będą w ramach 

zadań statutowych Szpitala. 

  

Pytanie 26 

Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć polecenie: wykonawca udokumentuje (np. w koncepcji 

wykonania usługi) na podstawie załączników i pozyskanych danych ilość godzin podlegających 
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zwolnieniu z podatku od towarów i usług (dotyczy polecenie zamieszczonego pod tabela w formularzu 

ofertowym).  

W przypadku, gdyby ww. polecenie zobowiązywało wykonawcę do przedłożenia jakichkolwiek 

dokumentów urzędowych proszę o jednoznaczne wskazanie nazwy ww. dokumentu lub dokumentów oraz 

organu lub organów uprawnionego/ych do jego/ich wydania.  

Pytający zaznacza, że aktualne przepisy prawa, w tym w szczególności przepisu prawa podatkowego, nie 

uzależniają zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług, o którym mowa ww. poleceniu 

formularza ofertowego, od uzyskania pozwolenia, zezwolenia, zaświadczenia, ani żadnego innego 

dokumentu o podobnym znaczeniu formalnym lub prawnym. 

ODPOWIEDŹ: Udokumentowanie przez Wykonawcę ilości godzin podlegających zwolnieniu z 

podatku od towarów i usług na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021.O. 685 

t.j. ), z dnia 11 marca 2004 r. , Art. 43 ust. 1., oraz posiadanych przez Wykonawcę dokumentach w 

zakresie indywidualnej interpretacji przedmiotowych godzin. 

 

Pytanie 27  

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego obowiązek udokumentowania, o którym mowa w poleceniu 

zamieszczonym pod tabelą w formularzu ofertowym nie dotyczy stosowania przez uczestników 

postępowania dla obliczenia ceny oferty stawki podatku VAT 23%. Dobór prawidłowej stawki VAT dla 

świadczonych usług jest obowiązkiem o charakterze obiektywnym tzn. zależnym od przepisów a nie od 

wyboru uczestników postępowania. Formułowanie obowiązku udokumentowania stawki VAT wyłącznie 

wobec tych uczestników postepowania (wykonawców), którzy stosują zwolnienie jest przejawem 

bezpodstawnego faworyzowania wykonawców stosujących stawkę podatku VAT 23%. Pytający 

zauważa, że zastosowanie stawki VAT 23% w sytuacji, gdy prawo podatkowe wymaga zastosowania 

innej np. obniżonej stawki podatku VAT jest takim samym błędem w obliczeniu ceny jak zastosowanie 

obniżonej stawki VAT do czynności obłożonej podstawową stawką podatku VAT. Ponadto w sprawie (w 

warunkach niniejszego postepowania) nie znajduje zastosowania domniemanie, że zastosowanie stawki 

podatku VAT jest zawsze zachowaniem prawidłowym i obciąża podatnika negatywnymi konsekwencjami 

prawnymi i finansowymi.  

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź jak w pytaniu 26. 

 

Pytanie 28  

Proszę o wyjaśnienie czy polecenie: wykonawca udokumentuje (np. w koncepcji wykonania usługi) na 

podstawie załączników i pozyskanych danych ilość godzin podlegających zwolnieniu z podatku od 

towarów i usług (dotyczy polecenie zamieszczonego pod tabela w formularzu ofertowym) należy rozumieć 

jako obowiązek przedłożenia wraz z ofertą wyjaśnień co do podstaw faktycznych i prawnych zwolnienia 

z podatku VAT, o ile takie zostanie zastosowane do obliczenia ceny ofertowej.  

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź jak w pytaniu 26. 

 

Pytanie 29 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie (obowiązek przedstawienia wyjaśnień wraz z 

ofertą) proszę o precyzyjne i jednoznacznie wskazanie okoliczności wymagających wyjaśnienia.  

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź jak w pytaniu 26. 

 

Pytanie 30 

W przypadku, gdyby Zamawiający nie mógł - z dowolnego powodu - w jednoznaczny i wyczerpujący 

sposób wskazać dokumentów wymaganych w związku z poleceniem zamieszczonym pod tabelą w  

formularzu ofertowym lub, gdyby na obecnym etapie postepowania (tj. ze względu na brak (istnienie) 

ofert na obecnym etapie postepowania), nie było możliwe wskazanie przez Zamawiającego 

jednoznacznych i precyzyjnych okoliczności faktycznych i prawnych wymagających wyjaśnienia treści 

oferty w związku z zastosowaną do obliczenia ceny ofertowej stawką podatku VAT proszę o usunięcie 

polecenia wykonawca udokumentuje, (np. w koncepcji wykonania usługi) na podstawie załączników i 
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pozyskanych danych ilość godzin podlegających zwolnieniu z podatku od towarów i usług (dotyczy 

polecenie zamieszczonego pod tabela w formularzu ofertowym) jako naruszającego wymogi przepisu art. 

99 ust. 1 ustawy pzp, dyskryminującego wykonawców stosujących zwolnienie z VAT oraz formułującego 

obowiązki wykonawcy składającego ofertę w sposób abstrakcyjny i oderwany od treści oferty.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów.  

  

Pytanie 31  

Prosimy o podanie szacowanego terminu rozpoczęcia usługi. Jest to niezwykle istotna informacja, 

albowiem Wykonawcy kalkulując ofertę muszą mieć wiedzę przez ile miesięcy w roku 2021 liczyć 

aktualne wynagrodzenie pracowników, a przez ile miesięcy szacować wyższe, które będzie 

obowiązywało w 2021.  

ODPOWIEDŹ: Przewidywanym terminem zawarcia umowy na realizację usługi jest kwiecień-maj 

2022 r. 

 

Pytanie 32  

Prosimy o potwierdzenie, że czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, służące 

przygotowaniu pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia do procesów diagnostycznych, leczniczych, 

pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz wykonywane pomiędzy i po zakończonych procedurach 

diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych stanowią niezbędny i nierozerwalny 

element procedur medycznych, realizowanych w szpitalu.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający czynności stanowiące niezbędny i nierozerwalny element procedur 

medycznych wchodzących w zakres zadań Wykonawcy wyszczególnił w SWZ, a w szczególności 

zał. nr 2 do umowy – instrukcja utrzymania czystości…, - plan higieny oraz w załączniku nr 5 do 

umowy – wykaz innych czynności. 

 

Pytanie 33  

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zakresu czynności, które obejmuje zakaz podwykonawstwa określony w 

rozdz. XV, XVI SWZ i wskazanie konkretnych czynności, których ze względu na ich specyfikę i poziom 

skomplikowania dotyczy zakaz podwykonawstwa.  

Jednocześnie pozwalam sobie zaznaczyć, że sposób opisania zakazu podwykonawstwa zawarty w SWZ 

jest niezgodny z przepisami Prawa zamówień publicznych.  

W uzasadnieniu ww. tezy o wadliwym opisie zakazu podwykonawstwa podnosimy, że zakres usług 

wskazany w rozdz. XV, XVI SWZ zamówienia dopuszczonych do wykonania w ramach 

podwykonawstwa stanowi nie więcej niż 15% całości zamówienia dla każdej z poszczególnych części 

zamówienia. Zastrzeżenie jako kluczowych części zamówienia ponad 80% usługi przewidzianych do 

wykonania ewidentnie ogranicza konkurencję oraz narusza zasadę powierzania realizacji zamówienia 

podwykonawcom, jako przedstawicielom MŚP, którzy dzięki tej zasadzie mogą zdobywać 

doświadczenie. Na poparcie stanowiska Odwołującego przywołuje wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 2020-01-30, sygn. akt: I GSK 1652/18 w którym Sąd wskazał cyt: „Ze względu 

na zasadę uczciwej konkurencji i konieczność otwarcia rynku zamówień dla mniejszych przedsiębiorców 

nie można pojęciem „kluczowych części zamówienia” obejmować prac wyczerpujących niemal cały 

przedmiot zamówienia.”  

Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych wyłączenie z udziału podwykonawców w realizacji 

zamówienia musi być umotywowane specyfiką przedmiotu zamówienia i poprzedzone jego wnikliwą 

analizą, która wyklucza prawidłową realizację zamówienia w przypadku, gdy jego część zostanie 

powierzona podwykonawcy. Analiza zakresu usług, co do którego Zamawiający wyłączył możliwość 

powierzania podwykonawcom w przypadku przedmiotowego postępowania, nie ma uzasadnienia w 

specyfice tychże usług. Przeciwnie – ze względu nieskomplikowany charakter czynności objętych 

zamówieniem, powszechną praktyką rynkową jest podwykonawstwo również w zakresie czynności 

oznaczonych przez Zamawiającego domyślnie jako kluczowe części zamówienia. W ocenie Pytającego 

Zamawiający nałożył na wykonawców obowiązek osobistego wykonania części zamówienia bez 
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uzasadnienia technologicznego, z określeniem zakresu nie będącego częściami kluczowymi oraz 

niewspółmiernie do potrzeb, w sposób powodujący istotne ograniczenie konkurencji. Zamawiający, 

zgodnie z Prawem zamówień publicznych, jest uprawniony zastrzec obowiązek osobistego wykonania 

przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, w przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu 

zamówienia. Pytający wskazuje, że Prawo zamówień publicznych nie wprowadza wyjątku od ogólnej 

zasady możliwości powierzenia realizacji całości lub części zamówienia podwykonawcom. Przepis art. 

121 ust. 2 Pzp stanowi wyjątek od zasad prawa cywilnego w tym w szczególności przepisów Kodeksu 

cywilnego i jako taki powinien być stosowany w sposób ścisły. Wyłączenie udziału podwykonawców w 

realizacji zamówienia musi być umotywowane specyfiką przedmiotu zamówienia, która wyklucza 

prawidłową realizację zamówienia w przypadku, gdy jego część zostanie powierzona podwykonawcy. W 

tym miejscu należy podkreślić, iż przepis jest 

uprawnieniem Zamawiającego, jednakże jego zastosowanie, z uwagi na to, że jest wyjątkiem od ogólnej 

zasady wymaga uzasadnienia jego zastosowania. Samo uprawnienie bez żadnego uzasadnienia 

zastosowania tego przepisu nie może bowiem doprowadzić do naruszenia uczciwej konkurencji, do czego 

zdecydowanie w tym postępowaniu poprzez owe postanowienia specyfikacji już doszło. Powyższa 

regulacja wyraźnie wskazuje, iż zasadą jest obowiązek dopuszczenia możliwości podwykonawstwa, zaś 

ograniczenie tego uprawnienia wykonawcy jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, 

uzasadnionych specyfiką danego zamówienia. Zakaz wymienione w rozdziale XV, XVI SWZ nie 

spełniają tego wymogu, nie dotyczy w ogóle czynności, ale całych konkretnych bloków – oddziałów 

zamówienia. Skutkiem zawarcia wymogu ich osobistego wykonania, jest natomiast ograniczenie 

konkurencji.  

Pytający podnosi, że Zamawiający zanim dokona ograniczenia w zakresie obowiązku osobistego 

wykonania przez wykonawcę części zamówienia, powinien dokonać analizy ich zakresu i rzeczywistych 

potrzeb w tym zakresie, tak aby zachować równowagę między własnym interesem, a wyrażoną wprost w 

Prawie zamówień publicznych zasadą konkurencyjności. Trzeba za Trybunałem Sprawiedliwości 

wskazać: „W zakresie zamówień publicznych, Trybunał przypomniał, iż w interesie Unii leży otwarcie 

przetargów na jak najszerszą konkurencję, również jeżeli chodzi o zamówienia nieobjęte zakresem 

dyrektywy 2004/17 (zob. podobnie wyroki: z dnia 10 lipca 2014 r., Consorzio Stabile Libor Lavori 

Pubblici, C-358/12, EU:C:2014:2063, pkt 29; a także z dnia 28 stycznia 2016 r., CASTA i in., C-50/14, 

EU:C:2016:56, pkt 55). Korzystanie z podwykonawstwa, które może zachęcać małe i średnie 

przedsiębiorstwa do udziału w rynku zamówień publicznych, przyczynia się do realizacji tego celu”. 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO 867/19 „Przysługujące Zamawiającemu na podstawie 

art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp uprawnienie do ograniczenia swobody wykonawcy w zakresie wyboru części 

zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom nie może prowadzić do naruszenia zasad 

uczciwej konkurencji i nieuzasadnionego ograniczenia wykonawcom dostępu do zamówienia. Stąd 

konieczność ścisłej interpretacji art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp - kluczowa część przedmiotu zamówienia w 

rozumieniu tego przepisu nie oznacza głównego elementu (zakresu) zadania, tylko część, którą musi 

osobiście wykonać wybrany wykonawca, jako podmiot, który dysponuje określonymi, osobistymi 

cechami pozwalającymi na prawidłową realizację tego szczególnego elementu. Zazwyczaj oznacza to 

wykonanie zadania o charakterze twórczym, artystycznym (np. mural) lub wymagającego 

ponadprzeciętnej wiedzy specjalistycznej. Konieczność realizacji prac budowlanych, nawet o bardzo 

złożonym charakterze, nie daje podstawy do ograniczenia dostępu podwykonawców do udziału w 

realizacji zamówienia. Izba uznała za słuszne stanowisko Odwołującego, wskazujące, że wykonanie 

konstrukcji żelbetowych komór i zbiorników ma charakter typowej roboty budowlanej. Przy założeniu 

prawidłowego opracowania projektu budowlanego, a następnie jego właściwej, zgodnej z zasadami sztuki 

budowlanej realizacji, nie ma żadnych podstaw by uznać, że niezbędny jest osobisty udział wykonawcy.” 

W uchwale z 11.08.2015 r., KIO/KD 43/15, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że: „Określenia 

kluczowe części zamówienia nie można odnosić do całego zakresu zamówienia wyłącznie dlatego, że 

każdy z elementów robót ma wpływ na końcowy efekt wykonania całości robót. Jak słusznie zauważył 

Prezes UZP, powyższa interpretacja prowadziłaby do całkowitego wyłączenia możliwości powierzenia 

realizacji zamówienia podwykonawcom, co jest sprzeczne z generalną zasadą, określoną w art. 36a ust. 1 
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P.z.p., zgodnie z którą wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, co 

oznacza, że co do zasady każda z części zamówienia może być powierzona do wykonania przez 

podwykonawcę”. Za wyrokiem KIO 1837/17 „samo uznanie danego elementu zamówienia za element 

kluczowy nie powoduje samo w sobie ograniczenia kręgu podmiotów mogących złożyć ofertę. To 

ograniczenie następuje wtedy, gdy zamawiający zastrzega, iż wskazany kluczowy element zamówienia 

winien być wykonany osobiście przez wykonawcę. Do tej sytuacji odnoszą się poniższe rozważania i 

ustalenia Izby. Ocena, które części zamówienia będą kluczowymi częściami zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi należy niewątpliwe do zamawiającego. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że takie 

ustalenie powoduje ograniczenie konkurencji w postępowaniu, to postawienie takiego wymagania nie 

może być prostą reakcją na potrzebę wzmożonej staranności dla prawidłowego wykonania danego 

zamówienia ze względu na jego strategiczny charakter. Winno opierać się na zindywidualizowanych dla 

danego postępowania obiektywnych przesłankach wykazujących, że powierzenie wykonania zadania w 

danym zakresie podwykonawcy, może doprowadzić do jego niewykonania (…) 

(…)Niestety ustawodawca, dając zamawiającemu możliwość ograniczenia udziału podwykonawców w 

realizacji zamówienia, nie zawarł niestety w ustawie definicji legalnej pojęcia, kluczowych części 

zamówienia. Zgodnie z definicją słownikową „kluczowy" to „istotny, podstawowy, główny, 

najważniejszy". Wydaje się jednak, że ustawodawca nie odwołuje się do podziału obowiązków dłużnika 

na podstawowe i uboczne, a raczej do podziału na elementy istotne dla prawidłowego wykonania umowy 

związane z osobą wykonawcy (tak M. Stachowiak w Komentarzu do art.36(a) ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, stan prawny 19.10.2014 r., LEX,). Istnieje trudność w zdefiniowaniu „elementu kluczowego 

zamówienia” gdyż to określenie jest równoważne szeregu innym, dlatego trudno wskazać inny wyraz 

jednoznacznie określający np. mniej lub bardziej istotną część zamówienia. Na marginesie wskazać 

należy iż w słowniku synonimów i wyrazów bliskoznacznych dla słowa kluczowy istnieje 105 wyrazów 

bliskoznacznych, a więc mających takie samo znaczenie co wyraz kluczowy. Dlatego też zdaniem Izby, 

podstawą do możliwości wskazania w SIWZ danego elementu zamówienia jako elementu kluczowego, 

który wykonawca winien wykonać osobiście, jest wystąpienie obiektywnych okoliczności 

uzasadniających objęcie tej części zamówienia specjalnym statusem, który to element dla prawidłowego 

wykonania zamówienia ma kapitalne, zasadnicze znaczenie. (…) W uchwale KIO z dnia 7 listopada 2013 

roku sygn. KIO/KU 97/13 Izba stwierdziła, że „zamawiający jest uprawniony do rozważenia wyłączenia 

z udziału w realizacji zamówienia podwykonawców w sytuacji, gdy jego wykonanie wymagać będzie 

szczególnego, osobistego doświadczenia i wiedzy wykonawcy”. „Jako przykład w tym zakresie 

wskazano, że kluczowym elementem zamówienia będzie np. usługa konserwacji dzieła sztuki, gdzie 

dopuszczenie do wykonania w miejsce wykonawcy podwykonawcy, posiadającego wiedzę w tym 

zakresie, ale nie posiadającego szczególnych kwalifikacji (gdyż te zostały co do zasady zweryfikowane 

dla głównego wykonawcy) może doprowadzić np. do trwałej niemożności niewykonania zamówienia. 

Jako odmienny przykład można wskazać np. wykonanie skrzyżowania w budowanym ciągu drogi, który 

to element jako niewątpliwie istotny dla prawidłowego wykonania zamówienia, nie może być uznany za 

element kluczowy uzasadniający wyłączenie możliwości skorzystania w tym zakresie z 

podwykonawców, gdyż na jego wykonanie składają się typowe roboty budowy dróg, możliwe do 

wykonania przez każdy fachowy zespół, niekoniecznie posiadający wyjątkowe kwalifikacje. (…)” „Na 

wstępie rozważań co do zasadności zarzutów odwołania wskazać należy, że Zamawiający powinien tak 

konstruować warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, by do udziału w 

postępowaniu był dopuszczony każdy wykonawca, który obiektywnie rzecz biorąc zdolny jest wykonać 

przedmiotowe zamówienie. Zapewnienie uczciwej konkurencji oznacza bowiem wyznaczenie takiego 

poziomu zasobu potencjału, technicznego, kadrowego i doświadczenia, który odnosi się do przedmiotu 

zamówienia, jego zakresu, nie wykraczając ponad wymagane i niezbędne minimum. Zamawiający nie 

może stawiać wymagań ponad obiektywnie uzasadnione potrzeby. Dlatego też Zamawiający jest 

zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem własnym, polegającym na uzyskaniu 

rękojmi należytego wykonania zamówienia, a interesem potencjalnych wykonawców, by wykonawca 

dający taką rękojmię wykonania zamówienia nie był pozbawiany prawa złożenia oferty. Izba podkreśla, 
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że opisanie przedmiot zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu ma niebagatelne znaczenie 

dla całego postępowania, bowiem częstokroć ma decydujący wpływ na wynik postępowania”.  

Wskazać należy także, iż Zamawiający opisując warunki determinujące możliwość udziału wykonawców 

w postępowaniu winien mieć na względzie w szczególności konieczność przestrzegania zasady 

konkurencyjności i transparentności postępowania. Zamawiający realizując zamówienie publiczne 

korzysta w tym celu jako beneficjent z pieniędzy publicznych. Jest zatem zobowiązany do zachowania 

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zachowanie zasady uczciwej 

konkurencji oznacza, iż nie można abstrahować od praktyki danego rynku właściwego dla danego rodzaju 

i typu udzielanego zamówienia (…)” W tym zakresie wsiać trzeba stanowisko wyrażone w wyroku Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu z dnia 14.04.2008 r., sygn. X Ga 67/08 „kształtowanie poszczególnych 

warunków udziału w postępowaniu nie może być działaniem dowolnym zamawiającego, a poziom 

postawionych wymagań musi mieć zawsze swoje uzasadnienie w istniejących potrzebach jednostki 

zamawiającej. Dlatego też każdy dodatkowo, nadmiarowo, postawiony warunek ograniczający 

konkurencję winien być po pierwsze, niezbędny dla zrealizowania zamówienia, a po drugie, zasadność 

jego postawienia musi zostać wykazana przez Zamawiającego.”  

Podsumowując, Zamawiający ma możliwość zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia poprzez 

całość opisu przedmiotu zamówienia w tym w szczególności wymagań, co do kwalifikacji osób 

mających wykonywać dane zamówienia, postanowień umownych, zapewnienia profesjonalnego nadzoru 

itp.. Zamawiający winien tak ustalić warunki udziału i wymogi co do jego realizacji, aby nie została 

zachwiana równowaga pomiędzy interesem zamawiającego w pozyskaniu wykonawcy dającego rękojmię 

należytego wykonania zamówienia, a interesem wykonawców, którzy poprzez sformułowanie 

nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania. Przenosząc powyższe na grunt 

przedmiotowego postępowania wskazać należy, iż:  

1) zakres czynności opisanych w rozdz. XV, XVI SWZ stanowi ok. 15% całości poszczególnych zadań  

2) czynności zastrzeżone przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez wykonawcę nie spełniają 

kryteriów do uznania ich za kluczowe, w rozumieniu definicji zadań kluczowych jakie wypracowało 

orzecznictwo,  

3) na rynku funkcjonują podmioty, które mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz potencjał, aby 

w sposób prawidłowy mogą wykonać jako podwykonawcy czynności ujęte w rozdz. 9 pkt 1 SWZ. 

Niewątpliwym skutkiem zastrzeżenia osobistego wykonania w rozdz. XV, XVI SWZ jest ograniczenie 

konkurencji. Wskazane uchybienia jednoznacznie potwierdzają zarzut naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów wskazanych we wstępie odwołania. 

ODPOWIEDŹ: Zakres czynności do podwykonawstwa ustala Wykonawca z uwzględnieniem 

zapisów w rozdziale XV i XVI SWZ. 

 

Pytanie 34 

Prosimy o potwierdzenie, że poniżej wskazane czynności, stanowiące niezbędny i nierozerwalny element 

procedur medycznych, wchodzą w zakres zadań wykonawcy:  

pomoc przy myciu pacjentów, podawanie i odbieranie misek z wodą  

pomoc przy zakładaniu/zmianie pampersów, wkładek i tp.  

pomoc przy odsysaniu wydalin i wydzielin  

podawanie i odbieranie basenów, kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-wanienek i tp.  

zlewanie zawartości basenów/kaczek, opróżnianie worków na mocz  

pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta  

pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej pacjenta  

pomoc przy unieruchomieniu pacjenta  

mycie i dezynfekcja bezpośredniego otoczenia pacjenta  

mycie i dezynfekcja pomieszczeń oddziału  

zmiana zanieczyszczonej odzieży szpitalnej  

pomoc w ubieraniu i rozbieraniu pacjenta  

transport ubrań z lub do depozytu  
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pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu różnego rodzaju prostych czynności przy pacjencie  

potrzymanie złamanej kończyny przy zakładaniu pacjentowi szyn i opasek gipsowych  

pomoc przy ułożeniu pacjenta w gabinecie RTG  

pomoc przy zakładaniu różnego innego rodzaju opatrunków w czasie zabiegu  

mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w procesie zakładania opatrunków  

mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych  

reagowanie na sygnalizację przyzywową przy łóżku pacjenta  

bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań nietypowych 

zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu pacjentów  

wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych  

mycie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych  

mycie i dezynfekcja sprzętów służących do mycia i dezynfekcji  

pomoc personelowi medycznemu przy zmianie odzieży i obuwia  

pomoc personelowi medycznemu przy chirurgicznym myciu rąk  

pomoc instrumentariuszce w przygotowaniu bielizny operacyjnej  

pomoc w przygotowaniu materiałów opatrunkowych  

pomoc w ustawieniu aparatury medycznej  

przygotowanie pojemników na wycinki do badań  

mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej  

mycie i dezynfekcja pomieszczeń  

przygotowanie stanowiska dla noworodka  

pomoc przy odśluzowaniu noworodka  

odebranie i zabezpieczenie płodu po porodzie i transport do wyznaczonego miejsca  

podanie pacjentce po porodzie kocy i poduszek 

przy wykonaniu zdjęć RTG w trakcie zabiegów  

podkładanie misek nerkowych w przypadku wymiotów w trakcie zabiegu  

pomoc przy zmianie podkładów medycznych w trakcie zabiegów  

pomoc instrumentariuszce w trakcie zabiegu przy liczeniu i podawaniu narzędzi  

usuwanie z podłogi gazików i serwet i zgłaszanie ich ilości instrumentariuszce  

wymiana worków w trakcie zabiegów  

wymiana pojemników urządzeń ssących  

pomoc w odsysaniu wydzielin i wydalin  

neutralizacja rozlanych na podłodze wydzielin, wydalin, krwi i innych płynów ustrojowych  

mycie i dezynfekcja sprzętów medycznych  

mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych i operacyjnych  

przygotowanie łóżka/wanny do porodu  

rozkładanie pakietów ubrań operacyjnych dla zespołów operacyjnych w śluzie/ sali przedoperacyjnej  

zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej zużytej bielizny operacyjnej  

zmiana serwet i pościeli operacyjnej  

zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej worków z odpadami pooperacyjnymi  

zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej urządzeń wkładów i drenów do ssaków, urządzeń 

ssących / cewników / kaniul / worków na płyny ustrojowe / sond wraz z ich zawartością oraz opróżnienie 

ich zgodnie z procedurami  

zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej opakowań po lekach, płynach infuzyjnych, krwi i 

środkach krwiopochodnych  

mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej  

mycie i dezynfekcja pomieszczeń operacyjnych i zabiegowych  

obsługa depozytu odzieży i rzeczy pacjentów  

transport odzieży i rzeczy pacjentów z i do depozytu na oddział lub z oddziału  

obsługa szatni szpitalnej, portierni, rejestracji, informacji szpitalnej, archiwum szpitalnego  

prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą ww. pomieszczeń  
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mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w obsługiwanych pomieszczeniach  

mycie i dezynfekcja obsługiwanych pomieszczeń  

transport posiłków do kuchenek oddziałowych  

przygotowanie wózków do wydawania posiłków  

obsługa dźwigu towarowego do transportu posiłkami  

uzgadnianie i aktualizacja diet dla poszczególnych pacjentów  

aktualizacja jadłospisów w wyznaczonym do tego miejscu na oddziale  

przechowywanie próbek żywności zgodnie z przepisami sanitarnymi  

przygotowanie napojów podawanych do posiłków (np. herbata)  

podgrzewanie kleików podawanych pacjentom pomiędzy posiłkami  

podanie pacjentowi jego własnych produktów przechowywanych w lodówce oddziałowej  

zebranie naczyń i sztućców po konsumpcji z sal chorych  

mycie naczyń i sztućców  

odbiór czystych naczyń ze zmywalni i ułożenie w szafkach  

prowadzenie dokumentacji ilościowej naczyń  

mycie i dezynfekcja pojemników i wózków do transportu posiłków  

cykliczne rozmrażanie lodówek w kuchenkach oddziałowych  

kontrola i rejestracja temperatur w lodówkach  

dokumentacja czynności dezynfekcji i wymiany ściereczek i myjek kuchennych  

zbieranie i transport odpadów pokonsumpcyjnych do wyznaczonych punktów  

mycie i dezynfekcja pojemników na odpadów pokonsumpcyjne  

mycie i dezynfekcja pomieszczeń kuchennych i magazynowych  

przygotowanie naczyń i sztućców,  

porcjowanie posiłków  

transport posiłków do sal chorych  

podanie posiłków pacjentowi  

zabezpieczenie posiłków pacjentom przebywającym na badaniach i wydanie posiłku po powrocie 

pacjenta  

pomoc przy karmieniu i dopajaniu pacjentów 

nadzorowanie pacjentów podczas posiłków  

zebranie naczyń po konsumpcji  

transport naczyń do myjni  

mycie i dezynfekcja pojemników transportowych, wózków, naczyń i sztućców  

mycie i dezynfekcja kuchenek i myjni  

mycie i dezynfekcja miejsc spożywania posiłków  

pobranie czystej odzieży z magazynu i transport do komórek szpitala  

przygotowanie łóżka szpitalnego: zdjęcie brudnej pościeli i założenie czystej pościeli  

pomoc przy wymianie zabrudzonej pościeli  

założenie na łóżko pokrewna ochronnego  

transport brudnej pościeli do punktu składowania  

mycie i dezynfekcja łózka szpitalnego  

mycie i dezynfekcja otoczenia łóżka szpitalnego  

zbieranie i pakowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej  

segregowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej  

liczenie i ważenie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej  

prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką brudną bielizną i odzieży szpitalnej  

zabezpieczanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej w worki foliowe  

odpowiednie przechowywanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej  

mycie i dezynfekcja pojemników do przechowywania bielizny i odzieży  

mycie i dezynfekcja pomieszczeń magazynowych bielizny i odzieży  

transport bielizny i odzieży do wyznaczonych punktów  
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potwierdzenie zdania brudnej bielizny i odzieży szpitalnej oraz przyjęcia czystej bielizny i odzieży 

szpitalnej  

segregacja bielizny na poszczególne komórki szpitalne  

prowadzenie punktu zdawania i odbioru bielizny i odzieży szpitalnej  

prowadzenie dokumentacji związanej z praniem bielizny i odzieży szpitalnej  

mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej  

mycie i dezynfekcja pomieszczeń - punktów zdawania, odbioru i przechowywania bielizny i odzieży 

szpitalnej  

bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach  

opróżnianie koszy i pojemników na odpady  

wynoszenie odpadów z pomieszczenia  

selektywna zbiórka odpadów w jednostkach szpitala  

opisywanie worków na odpady  

transport odpadów do wyznaczonych miejsc składowania  

kontrola temperatury oraz czasu składowania odpadów  

prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami  

mycie i dezynfekcja pojemników na odpady  

mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu odpadów  

mycie i dezynfekcja miejsc składowania odpadów  

monitorowanie ilości środków  

zgłaszanie bieżącego zapotrzebowania na środki  

rozładunek i magazynowanie dostarczonych środków  

pobieranie środków z magazynu i bieżące uzupełnianie podajników  

dokumentowanie zużycia środków  

mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów magazynowych  

mycie i dezynfekcja wózków do transportu środków  

mycie i dezynfekcja podajników na środki  

transport narzędzi medycznych  

transport sprzętu medycznego  

transport środków opatrunkowych  

transport środków higienicznych  

transport środków medycznych  

transport wyników badań  

transport dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej  

transport bielizny i odzieży szpitalnej 

transport naczyń i sztućców  

transport odpadów  

mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu  

mycie i dezynfekcja pomieszczeń służących do magazynowania sprzętów transportowych  

pomoc przy bezpiecznym ułożeniu/przełożeniu pacjenta  

pomoc przy transporcie pacjenta  

pomoc pacjentowi przy przemieszczaniu się  

mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu pacjentów  

mycie i dezynfekcja pomieszczeń do przechowywania sprzętów transportowych  

pomoc przy rozładunku krwi i środków krwiopochodnych  

transport krwi i środków krwiopochodnych  

zewnętrzna kontrola stanu termotorby/pojemnika do transportu krwi i środków krwiopochodnych  

dokumentowanie czynności transportu krwi i środków krwiopochodnych  

transport materiału biologicznego do badań  

mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu krwi i materiałów krwiopochodnych  

mycie i dezynfekcja pomieszczeń przechowywania krwi i materiałów krwiopochodnych  
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pomoc przy rozładunku leków i środków opatrunkowych  

magazynowanie środków i leków  

mycie i dezynfekcja przedmiotów i sprzętów używanych w procesie gospodarki lekami i środkami 

opatrunkowymi  

pomoc w transporcie leków i środków opatrunkowych  

mycie i dezynfekcja sprzętów transportowych  

mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów aptecznych 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający czynności stanowiące niezbędny i nierozerwalny element procedur 

medycznych wchodzących w zakres zadań Wykonawcy wyszczególnił w SWZ, a w szczególności 

zał. nr 2 do umowy – instrukcja utrzymania czystości…, - plan higieny oraz w załączniku nr 5 do 

umowy – wykaz innych czynności. 

 

Pytanie 35  

Czy Zamawiający potwierdza, że preparaty dezynfekcyjne stosowane przez Wykonawcę muszą 

posiadać spektrum działania stosowne do zagrożenia, tzn. nie wszystkie preparaty muszą posiadać pełne 

spektrum dziania B,F,Tbc,V – w tym Polio? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z zał. nr 11 do SWZ, § 1 ust. 9 wymaga pełnego spektrum 

 

Pytanie 36  

Prosimy o potwierdzenie, iż wymagany do oferty wykaz środków – zał. nr 10 ma zawierać wszystkie 

środki dezynfekcyjne, myjąco-dezynfekcyjne, myjące, czyszczące, konserwujące i inne niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

ODPOWIEDŹ: Tak. 

 

Pytanie 37 

Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników? 

ODPOWIEDŹ: Tak, mamy miejsca wyznaczone na szatnię dla pracowników. 

 

Pytanie 38  

Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym? (oświetlenie, wentylacja)? 

ODPOWIEDŹ: Tak, w obu budynkach.                                                                                                                                                                            

 

Pytanie 39  

Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50%zatrudnionych najliczniejsze zmiany? 

ODPOWIEDŹ: Tak, w obu budynkach. 

 

Pytanie 40 

Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zapewnia szafki dla pracowników Wykonawcy, nie ma możliwości, 

żeby Wykonawca wstawił swoje szafki ze względu na brak miejsca w szatniach. 

 

Pytanie 41  

Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn? 

ODPOWIEDŹ: Nie. 

 

Pytanie 42  

Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych 

jest większa niż 1,5 m? 

ODPOWIEDŹ: Tak, w obu budynkach. 

 

Pytanie 43 
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Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m.? 

ODPOWIEDŹ: Tak, w obu budynkach. 

 

Pytanie 45  

Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m2 wolnej powierzchni 

podłogi? 

ODPOWIEDŹ: Tak, w obu budynkach. 

 

Pytanie 46  

Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia? 

ODPOWIEDŹ: Tak, w obu budynkach.  

 

Pytanie 47 

Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym? 

ODPOWIEDŹ: Tak, w obu budynkach. 

 

Pytanie 48  

Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 1,3 

m? 

ODPOWIEDŹ: Tak, w obu budynkach. 

 

Pytanie 49 

Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada dwóch rzędów umywalek. 

 

Pytanie 50 

Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna 

umywalka? 

ODPOWIEDŹ: Nie. 

 

Pytanie 51  

Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami? 

ODPOWIEDŹ: W skład każdej szatni wchodzi pomieszczenie z natryskiem. 

 

Pytanie 52  

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski są we właściwym stanie technicznym? 

ODPOWIEDŹ: Tak, w obu budynkach. 

 

Pytanie 53 

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany 

przypada co najmniej jedna kabina? 

ODPOWIEDŹ: Nie.  

 

Pytanie 54 

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin wynosi 

nie mniej niż 1,3 m? 

ODPOWIEDŹ: Nie, ponieważ w każdej szatni jest jedna kabina. 

 

Pytanie 55 

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą 

ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm? 
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ODPOWIEDŹ: Tak, w obu budynkach. 

 

Pytanie 56 

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę? 

ODPOWIEDŹ: Tak, w obu budynkach. 

 

Pytanie 57  

Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnie dla pracowników wykonujących 

usługę utrzymania czystości u zamawiającego? 

Jeśli tak to: 

Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m2 powierzchni na każdego pracownika jedzącego 

posiłek? 

Czy w pomieszczeniu jadali są miejsca siedzące? 

Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki? 

Czy w jadalni jest zlewozmywak? 

Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków? 

Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności? 

ODPOWIEDŹ: Tak. 

 

Pytanie 58  

Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych? 

Jeśli tak to: 

Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym? (posadzka, ściany) 

Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki 

chemiczne? 

Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody? 

Czy w pomieszczenie jest zapewniona wentylacja 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający udostępnia pomieszczenia na składowanie sprzętu i środków 

czystości (projekt umowy, załącznik nr 11 do SWZ, §5).   

 

Pytanie 59 

Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę 

utrzymania czystości u zamawiającego? 

Jeśli tak to: 

Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej? 

Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z 

komputerem? 

Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp? 

ODPOWIEDŹ: W obiekcie przy al. Focha 33 Zamawiający udostępnia pomieszczenie o 

powierzchni 18 m2 natomiast przy ul. Skarbowej 1 Zamawiający udostępnia pomieszczenie o 

powierzchni 9 m2. (zapis w § 5 ust. 5 umowy) Są to pomieszczenia położone w przyziemiu, bez okien 

i wentylacji, z możliwością ustawienia stanowiska komputerowego jednak bez swobodnego dostępu 

(ograniczenie wynika z braku miejsca).   

 

Pytanie 60 

Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego, z który będą korzystać pracownik 

Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje użytkowania z 

uwzględnieniem tematyki BHP? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie udostępnia żadnego sprzętu do dzierżawy. Za 

urządzenia szpitalne, z których korzystają pracownicy firmy sprzątającej odpowiadają pielęgniarki 

oddziałowe (one posiadają stosowna dokumentację). 
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Pytanie 61 

Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu zostanie nam przekazana 

dokumentacja? (instrukcje użytkowania, książki przeglądów itp.) 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie będzie wydzierżawiał żadnego sprzętu Wykonawcy. 

 

Pytanie 62 

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m? 

ODPOWIEDŹ: Tak, będą wykonywać. 

 

Pytanie 63 

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m? 

ODPOWIEDŹ: Tak, będą wykonywać. 

 

Pytanie 64 

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m? 

ODPOWIEDŹ: Tak, będą wykonywać. 

 

Pytanie 65 

Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem? 

Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W 

wypadku, kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?" 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zapewnia osobę do prac zabezpieczających od strony elektrycznej, 

przy myciu i konserwacji urządzeń pod napięciem. 

 

Pytanie 66  

Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? 

Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności? 

ODPOWIEDŹ: Do obowiązków Wykonawcy należy mycie stojaka i obudowy lamp 

bakteriobójczych. 

 

Pytanie 67  

Prosimy o potwierdzenie, iż wymagany do oferty zał. nr 10 „Oświadczenie Wykonawcy – Wykaz 

środków dezynfekcyjnych oraz myjąco-czyszczących” nie ma zawierać artykułów higienicznych i 

worków na śmieci. 

ODPOWIEDŹ: Tak. Załącznik nr 10 do SWZ dotyczy tylko środków dezynfekcyjnych oraz 

myjąco-czyszczących. 

 

Pytanie 68 

Kto zapewnia środki do dezynfekcji rąk? Jeśli Wykonawca prosimy o podanie jakiego rodzaju, 

jakiego producenta dozowniki na środki do dezynfekcji rąk występują u Zamawiającego? 

ODPOWIEDŹ: Środki do dezynfekcji rąk zapewnia Wykonawca, zgodnie z SWZ (Załącznik nr 2 

pkt. 12). 

 

Pytanie 69  

Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy zgodnie z rozdziałem V 

pkt a,b ISO 9001:2015 potwierdzający wdrożenie normy określającej system zarzadzania jakością w 

organizacji, wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub inną równoważną oraz certyfikat ISO 45001 

potwierdzający wdrożenie normy określającej system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 

wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub inną równoważną. 

Wnosimy o wykreślenie zapisu „lub inna równoważną”, ponieważ nie ma jednostki równoważnej do 
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jednostki akredytowanej. 

W Polsce jedyną krajową jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Na mocy 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r (Dz.U.2021.514 t.j. z dnia 2021.03.22) o systemie oceny zgodności i 

nadzoru rynku, do zakresu działania Polskiego Centrum Akredytującego należy, między innymi, 

akredytowanie jednostek oceniających zgodność, sprawowanie nad nimi nadzoru w zakresie 

przestrzegania przez nie warunków akredytacji oraz prowadzenie wykazu akredytowanych jednostek 

oceniających zgodność. 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy dołączać certyfikat ISO 

9001:2015 oraz certyfikat ISO 45001 wystawiony przez jednostkę akredytowaną w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ: Do oferty należy dołączać certyfikat ISO 9001:2015 oraz certyfikat ISO 45001 

wystawiony przez jednostkę akredytowaną w tym zakresie. 

 

Pytanie 70  

Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy zgodnie z rozdziałem V 

pkt a, certyfikatu ISO 9001:2015 potwierdzającego wdrożenie normy określającej system zarzadzania 

jakością w organizacji, wystawiony przez jednostkę akredytowaną. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia do oferty Certyfikatu ISO 9001 w 

zakresie usług utrzymania czystości w jednostkach służby zdrowia wydanego przez jednostkę 

akredytowaną. 

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający wymaga dołączenia do SWZ certyfikatu ISO 9001:2015 na 

potwierdzenie wdrożenia systemu zarządzania jakością.   

 

Pytanie 71 

Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy zgodnie z rozdziałem V 

pkt b, certyfikatu ISO 45001 potwierdzającego wdrożenie normy określającej system zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy, wystawiony przez jednostkę akredytowaną 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia do oferty Certyfikatu ISO 45001 w 

zakresie usług utrzymania czystości w jednostkach służby zdrowia wydanego przez jednostkę 

akredytowaną. 

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający wymaga dołączenia do SWZ certyfikatu ISO 45001 na 

potwierdzenie wdrożenia systemu zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Pytanie 72  

Zamawiający wymaga złożenia jako załącznik do umowy koncepcji wykonania usługi (str. 57 SWZ). 

Prosimy o jednoznacznie wskazanie co Wykonawcy mają zawrzeć w koncepcji. 

ODPOWIEDŹ: Wykonawcy przygotowują koncepcje wykonania usługi w oparciu o SIWZ, np. 

rozdziały: XV, XVI XVII.    

 

Pytanie 73  

Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne, a jeśli tak to czy 

podlegają konserwacji ze strony Wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ: Tak, podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne znajdują się na Bloku 

Operacyjnym. Podlegają konserwacji ze strony Wykonawcy. 

 

Pytanie 74 

Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, verticali? 

Jeśli tak czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni 

profesjonalny sprzęt i środki do realizacji ww. czynności? 

ODPOWIEDŹ: Czyszczenie rolet i żaluzji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy - Plan Higieny 

(str. 7 pkt 15, str. 8 pkt 16, str. 9 pkt 15, str. 13 pkt. 17). 
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Pytanie 75  

Prosimy o podanie informacji czy na obiekcie znajdują się wykładziny dywanowe lub dywany, które 

Wykonawca będzie zobligowany prać? Jeśli tak prosimy o podanie ich powierzchni i częstotliwości 

usługi? 

ODPOWIEDŹ: Nie, w pomieszczeniach Szpitala nie ma wykładzin dywanowych na podłogach. 

 

Pytanie 76 

Prosimy o potwierdzenie, iż do utrzymania czystości sprzętu komputerowego należy zapewnić 

profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu (do monitorów, obudowy komputerów). 

ODPOWIEDŹ: Nie, utrzymanie w czystości sprzętu komputerowego należy do użytkowników. 

 

Pytanie 77 

Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie 

w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę 

o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie). 

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, 

zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć 

ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę 

poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich 

z zakresu medycyny pracy czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga 

dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę by w sytuacjach opisanych w pytaniu czynności 

związane z realizacją zamówienia mogły być wykonywane przez osoby, których nie łączy z 

Wykonawcę stosunek pracy. 

 

Pytanie 78  

Z treści art.462 ust. 2 regulującego wprowadzanie podwykonawców wynika, iż obowiązek wskazania 

nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty. Na etapie 

składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy, z którego 

usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi 

Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu 

wymagane dane i informacje o podwykonawcy. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy 

Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie tych, 

znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których 

wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że obowiązek podania nazw podwykonawców dotyczy 

sytuacji, gdy są oni znani na etapie składania ofert oraz którzy udostępniają swoje zasoby. 

 

Pytanie 79  

Zgodnie art. 436 ust. 3 Zamawiający ustanowił maksymalną wysokość kar umownych na poziomie aż 

25 % wartości umowy, wnosimy zatem o zmniejszenie kary tj „Łączna maksymalna wysokość kar 

umownych wynosi 15% wartości umowy brutto wskazanej w §7 ust. 1”. Obecny zapis powoduje, iż 

Wykonawcy zostaje naliczona wyższa kara umowna za nieprawidłową realizację niż w przypadku nie 

zrealizowania jej. Prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Przyjęty maksymalny poziom naliczonych kar 

umownych ma charakter potencjalny – mogą się na niego składać kary za niewłaściwe 

wykonywanie przedmiotu umowy a następnie za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 80 

Czy Zamawiający przewiduje miejsce do spuszczania brudnej wody z piaskiem przy usłudze mycia 



 

 

 

 

 

21 

garaży i podjazdu karetek? Jeśli tak to prosimy podać w jakim miejscu. 

ODPOWIEDŹ: Nie. Zarówno w budynku przy ul. Skarbowej 1 (garaż- sień dla karetek) jak i przy 

Al. Focha 33 (garaż podziemny), nie ma możliwości spuszczania brudnej wody, stad zapis o 

konieczności jej odsysania, załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 4b i pkt.7 

 

Pytanie 81  

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że pod pojęciem „usług sprzątania”, o których mowa w 

rozdziale XX ust. 1 pkt 4) lit. a) SWZ Zamawiający rozumie wyłącznie czynności polegające na 

utrzymaniu czystości i dezynfekcji powierzchni szpitalnych, a nie czynności stanowiące niezbędny i 

nierozerwalny element procedur medycznych, czyli tzw. czynności pomocnicze przy pacjencie. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie 82  

a) zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że czynności, o których mowa w Załączniku nr 2 do 

Umowy - Instrukcja utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni szpitalnych - Plan higieny stanowią 

kompleksową usługę sprzątania i dezynfekcji i podlegają opodatkowaniu stawką VAT 23%. 

 

W razie odpowiedzi negatywnej, zwracamy się z wnioskiem o wskazanie, jaki procent/jaka część 

czynności określonych w Załączniku nr 2 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości i dezynfekcji 

powierzchni szpitalnych - Plan higieny stanowią usługi sprzątania, polegające na utrzymaniu czystości i 

dezynfekcji powierzchni szpitalnych, a jaki procent/jaką część czynności stanowiące niezbędny i 

nierozerwalny element procedur medycznych, a co za tym idzie, jaki procent/jaką część kalkulacji oferty 

brutto mają stanowić.  

 

b) zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że czynności, o których mowa w Załączniku nr 5 do 

Umowy - Wykaz innych czynności związanych z przedmiotem zamówienia, są czynnościami 

zwolnionymi z podatku VAT, jeśli będą wykonywane przez podmioty lecznicze.  

 

c) zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza cenowego w ten sposób, aby wynikało z niego, że 

czynności określone w Załączniku nr 2 do Umowy podlegają opodatkowaniu stawką 23%, natomiast 

czynności określone w Załączniku nr 5 do Umowy są zwolnione z podatku VAT, jeśli będą wykonywane 

przez podmioty lecznicze, co zminimalizuje ryzyko dokonania błędu w obliczeniu ceny przez 

Wykonawców.  

 

Ewentualnie o modyfikację formularza ofertowego w taki sposób, aby było wiadomym, które czynności 

i w jakim zakresie stanowią usługę „zwykłego” sprzątania i dezynfekcji powierzchni szpitalnych, 

podlegającego opodatkowaniu stawką VAT 23%, a które czynności stanowią niezbędny i nierozerwalny 

element procedur medycznych, czyli tzw. czynności pomocnicze przy pacjencie, które są czynnościami 

zwolnionymi z podatku VAT.  

 

Uzasadnienie: 

Definicja opieki medycznej nie została zawarta ani w krajowych, ani wspólnotowych przepisach 

podatkowych. W tym zakresie należy szukać wyjaśnienia tych pojęć w bogatym dorobku orzecznictwa 

wspólnotowego. 

 

W wyroku w sprawie L.u.P. GmbH (C-106/05, pkt 27) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

stwierdził, że pojęcia "opieki medycznej" oraz "świadczeń opieki medycznej" (...) odnoszą się do usług, 

które służą diagnozie, opiece oraz w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Pojęcie to 

zdefiniowano również w wyroku w sprawie d'Ambrumenil (C-307/01, pkt 57), gdzie podkreślono, że 

pojęcia świadczenia opieki medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia 

medyczne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w 
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zakresie, w jakim to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych. 

 

Podobnie w wyroku w sprawie Margarete Unterpertinger vs Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter C-

212/01 TSUE wskazał, że " (...) to cel usługi medycznej decyduje o tym, czy powinna ona być zwolniona 

z podatku VAT. Dlatego też, jeśli kontekst, w jakim taka usługa jest wykonywana, pozwala ustalić, że jej 

głównym celem nie jest ochrona zdrowia, włączając w to utrzymanie lub przywrócenie zdrowia, lecz 

udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących skutki prawne, zwolnienie nie ma 

zastosowania do takiej usługi". 

 

W omawianym zakresie należy wskazać, iż w świetle art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) zwalnia się od podatku usługi w 

zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 

zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w 

ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Z kolei wedle art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki 

medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę 

towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów 

leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza. 

 

Z uwagi na fakt, iż m.in. przepisy art. 43 ust. 1 pkt 18-18a ustawy o podatku od towarów i usług stanowią 

implementację do polskiego porządku prawnego art. 132 ust. 1 lit. b i c) Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 

28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w orzecznictwie sądów 

administracyjnych przy wykładni tych przepisów znajdujemy odwołanie do ukształtowanego 

orzecznictwa TSUE (wcześniej ETS). Zgodnie z przywołanym przepisem dyrektywy zwolnieniu od 

podatku przez państwa członkowskie podlegają opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle znimi związane 

czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub na warunkach socjalnych 

porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki 

medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze, jak również 

świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, określonych przez 

zainteresowane państwo członkowskie. W orzecznictwie podkreśla się przede wszystkim, że pojęcia 

dotyczące zwolnień należy interpretować w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej 

zasady, w myśl której podatkiem VAT objęta jest każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika 

(m.in. wyrok w sprawie C-262/080).  

Konsekwencją takiej interpretacji było wskazanie przez Trybunał, że dla rozstrzygania o objęciu 

czynności zwolnieniem należy uwzględniać cel czynności, jeżeli następuje to w związku z 

diagnozowaniem bądź terapią, świadczenie jest wolne z podatku jako czynność opieki medycznej bądź 

działalność jej towarzysząca (wyrok w sprawie C-76/99 ETS). W wyroku w sprawie C-212/01 ETS 

doprecyzował natomiast, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w 

celach profilaktycznych. Ścisłe rozumienie celu opieki medycznej znalazło także swoje odzwierciedlenie 

w orzecznictwie sądów administracyjnych por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 11 października 2011 

r. sygn. I SA/Bk 286/11, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2012 r. sygn. I SA/Wr 247/12, 

WSA w Krakowie z 6 września 2016 r. sygn. akt I SA/Kr 829/16, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 28 

sierpnia 2017 r. sygn. akt III SA/Gl 545/17.  

 

W Prawie zamówień publicznych ustawodawca obciążył zamawiającego obowiązkiem oceny ofert 

wykonawców, której rezultat - w zależności od przejawów negatywnego wyniku tej oceny - stwarza 

obowiązek zamawiającego poprawienia w ofercie m.in. innej omyłki i niezwłocznego zawiadomienia o 

tym wykonawcy albo obowiązek odrzucenia oferty, jeśli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny lub jeśli 

wykonawca, niezwłocznie zawiadomiony o poprawieniu oferty, w terminie trzech dni od dnia doręczenia 

tego zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki. 
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Tak ukształtowany w Prawie zamówień publicznych zakres obowiązków zamawiającego ma na celu 

zapewnienie możliwości dokonania prawidłowej oceny merytorycznej zgłoszonych ofert, z zachowaniem 

wynikającej z ustawy zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. O 

porównywalności ofert w zakresie zaproponowanej ceny można zatem mówić dopiero wówczas, gdy 

określone w ofertach ceny, mające być przedmiotem porównywania, zostały obliczone z zachowaniem 

tych samych reguł. Zakres obowiązków kontrolnych zamawiającego i kształt nakazanych ustawą ujętych 

chronologicznie, kolejnych jego obowiązków, warunkowany jest treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Jedynie wówczas, gdy zamawiający wskazał w specyfikacji konkretną stawkę podatku VAT, 

kształtującą także wysokość określonej w ofercie ceny, może dojść do ewentualnego wystąpienia innej 

omyłki, polegającej na niezgodności przyjętej w ofercie stawki VAT ze stawką zawartą w specyfikacji. 

Niezgodność taka uzasadniałaby obowiązek poprawienia oferty i to tylko wówczas, gdy omyłka 

polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian w treści oferty. 

 

W sytuacji, w której zamawiający nie określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stawki 

podatku VAT w ogóle nie może dojść do wystąpienia innej omyłki w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 

Pr.z.p., ponieważ nie wystąpi wówczas ustawowa przesłanka niezgodności oferty ze specyfikacją wobec 

braku dwóch potrzebnych do porównania elementów, niezbędnych do oceny przesłanki w postaci 

zaistnienia niezgodności. 

 

W tej sytuacji w rachubę wchodzi wyłącznie ocena wystąpienia błędu w obliczeniu w ofercie ceny. Wobec 

braku faktycznej możliwości odniesienia się do stawki podatku VAT na skutek jej nieuwzględnienia w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązek zamawiającego musi ograniczyć się wyłącznie 

do oceny prawidłowości przyjętej w ofercie wykonawcy stawki podatku VAT, która jako element 

cenotwórczy miała bezpośredni wpływ na ukształtowanie wysokości przedstawionej w ofercie ceny.  

 

Przyjęcie w ofercie nieprawidłowej stawki podatku VAT jest zatem równoznaczne z błędem w obliczeniu 

zawartej w ofercie ceny, polegającym na wadliwym doborze przez wykonawcę elementu mającego 

niewątpliwie wpływ na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny. Innymi słowy, posłużenie się przez 

wykonawcę choćby tylko jednym nieprawidłowo określonym elementem kalkulacji ceny przekłada się na 

wystąpienie błędu w obliczeniu ceny, bez względu na skalę lub rozmiar stwierdzonego uchybienia.  

 

Skoro więc w myśl wyżej przytoczonej uchwały Sądu Najwyższego, Zamawiający ma obowiązek 

weryfikowania przyjętej przez wykonawców stawki podatku od towarów i usług, to również w 

konsekwencji ma on prawo ustalania, jaka stawka podatku od towarów i usług jest prawidłowa. W 

szczególności biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający posiada status specjalistycznego podmiotu 

leczniczego, i to Zamawiający posiada najlepszą wiedzę co do tego, które usługi realizowane przez 

Wykonawcę będą służyły diagnozie, opiece oraz w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń 

zdrowia 

 

Mając na uwadze powyższe, ustalenie przez Zamawiającego stawki/stawek podatku VAT, jaką/jakie 

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy kalkulowaniu oferty, nie tylko zminimalizuje ryzyko 

odrzucenia ofert Wykonawców z uwagi na możliwość popełnienia błędu w obliczeniu ceny, ale stanowić 

będzie także przejaw realizacji przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. 

ODPOWIEDŹ: Zwolnienie z podatku na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług - art. 43 ust. 1 (Dz. U. 2021.685 t. j.) oraz na podstawie indywidualnych interpretacji 

przedmiotowych czynności. 

 

Pytanie 83 

Zwracamy się z prośbą o określenie, jaki procent/jaką część w stosunku do całości przedmiotu 

zamówienia stanowią określone w Załączniku nr 5 do Umowy – Wykaz innych czynności związanych z 
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przedmiotem zamówienia: 

1. czynności związane z transportem wewnętrznym; 

2. czynności związane z obsługą kuchenek oddziału; 

3. tzw. czynności inne (i w razie potrzeby); 

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź jak w pytaniu 82. 

 

Pytanie 84 

Zwracamy się z prośbą o określenie jaki procent/jaką część w stosunku do wartości złożonej oferty brutto 

mają stanowić usługi określone w Załączniku nr 5 do Umowy – Wykaz innych czynności związanych z 

przedmiotem zamówienia, tj.: 

1. czynności związane z transportem wewnętrznym; 

2. czynności związane z obsługą kuchenek oddziału; 

3. tzw. czynności inne (i w razie potrzeby); 

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź jak w pytaniu 82. 

 

Pytanie 85 dot. § 7 ust. 4 projektu Umowy 

Zwracamy się z wnioskiem o sztywne zdefiniowanie minimalnego zakresu świadczenia Wykonawcy na 

podstawie Umowy, w zmniejszenia zakresu usługi.  

 

W świetle art. 433 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: 

„p.z.p.”) niedozwolonym jest wprowadzenie do umowy postanowień związanych z możliwością 

ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości 

świadczeń stron. Co do zasady możliwe jest ograniczenie zakresu zamówienia przez zamawiającego, 

jeżeli zamawiający w dokumentach zamówienia określił minimalną wartość lub wielkość́ świadczenia 

stron. Powyższe może nastąpić w trybie zmiany umowy przewidzianym w art. 455 ust. 1 pkt 1 p. z. p., 

zgodnie z którym dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o 

udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i postanowienia dotyczące 

zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:  

1) określają̨ rodzaj i zakres zmian, 

2) określają̨ warunki wprowadzenia zmian, 

3) nie przewidują̨ takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy  

 

Do obowiązków Zamawiającego należy więc zdefiniowanie minimalnego zakresu świadczenia na 

podstawie zawartej umowy, gwarantujące wykonawcy związane z tym zakresem umowy wynagrodzenie. 

Przewidziane w warunkach zamówienia zmiany umowy wynikające z bieżących potrzeb zamawiającego 

nie mogą̨ zostać z góry wyłączone czy ograniczone – bez względu na uwarunkowania techniczne 

wykonawcy, ale ich wprowadzenie zarówno w odniesieniu do zakresu i terminu, jak i rozliczeń winno 

być ujęte w sposób czytelny i jednoznaczny w warunkach zamówienia (tak: wyrok KIO z dnia 22 stycznia 

2014 r., sygn. akt KIO 24/14). 

 

A zatem za niedozwoloną praktykę̨ należy uznać projektowane postanowienie umowy, które przewiduje 

możliwość samodzielnego, jednostronnego decydowania przez Zamawiającego o ograniczeniu zakresu 

świadczenia w trakcie realizacji zamówienia, jeśli w umowie nie jest wskazana minimalna gwarantowana 

wielkość lub wartość świadczenia stron. 

 

Mając na uwadze powyższe, przedmiotowe postanowienie umowne w obecnym brzmieniu, w świetle art. 

433 pkt 4 p. z. p. nie daje Wykonawcy gwarancji wykonania zamówienia na sztywnym poziomie, z uwagi 

na sformułowanie „ok. 70%”.  

 

b) zwracamy się z wnioskiem o zwiększenie minimalnej wartości świadczenia do poziomu 85% łącznej 
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wysokości wynagrodzenia brutto. 

ODPOWIEDŹ: Zakres świadczenia usługi (w przypadku jej zmniejszenia), rozliczany jest na 

podstawie wypracowanych roboczogodzin, udokumentowany grafikami pracy. W przypadku 

niewyczerpania całkowitej kwoty na realizację umowy, Zamawiający zakłada możliwość jej 

przedłużenia. 

 

Pytanie 86 

a) zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie zapisu § 7 ust. 16 projektu Umowy. Zamawiający 

wspomina w nim o „różnicy”, nie wskazując jednak o jaką „różnicę” chodzi. Różnica może być 

pomiędzy dwoma wielkościami, tymczasem Zamawiający wskazuje różnicę „odchylenia średniego 

wskaźnika inflacji (…) od poziomu 8%”. Dla Wykonawcy nie jest jasne czy Zamawiający ma na myśli 

po prostu odchylenie średniego wskaźnika inflacji od poziomu 8%, czy też różnicę tego odchylenia, 

nie wskazując jednak drugiego składnika tej różnicy, wobec czego zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

wyjaśnienie powyższego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia treść ust. 16 w § 7 i nadaje mu następujące brzmienie: 

„16. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 10 pkt 7), 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie mogło być waloryzowane w sytuacji, gdy średnioroczne koszty 

realizacji przedmiotu umowy będą wyższe, po pierwszym roku realizacji przedmiotu umowy, o co 

najmniej 8% względem kalkulacji kosztów realizacji przedmiotu umowy i wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, którą przyjął Wykonawca kalkulując swoje wynagrodzenie wskazane 

w ofercie. Kalkulacje taką Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w dacie 

podpisania umowy. Kalkulacja ta powinna wskazywać na katalog kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę i udział procentowy poszczególnych kosztów w wynagrodzeniu Wykonawcy.” 

b) zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyny przyjęcia przez Zamawiającego poziomu 8% 

(Wykonawca domniemuje, że wielkość ta odnosi się do spodziewanej w roku 2022 inflacji), jako poziomu 

jakiegokolwiek odniesienia. Poziom inflacji za rok 2022 jest niemożliwy do przewidzenia biorąc choćby 

pod uwagę prognozy na rok 2021, a wielkość rzeczywistą inflacji, jaką zakończył się ubiegły rok. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 1 Pzp umowa powinna określać poziom zmiany ceny 

materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia. Istotnie, 

oczekiwany poziom inflacji w 2022 r. będzie wyższy niż ten założony w ustawie budżetowej na 2022 

r. i może oscylować około 8% przyjętych przez Zamawiającego. Zamawiający przyjmuje 

oczekiwany poziom inflacji Wykonawca ujmie w kalkulacji oferty.   

c) zwracamy uwagę na fakt, że zapis § 7 ust. 16 projektu Umowy dotyczy waloryzacji określonej w § 7 

ust. 10 pkt 7), gdzie jest mowa zarówno o ewentualnym wzroście cen lub kosztów, jak również o ich 

zmniejszeniu. Próbując zinterpretować intencje Zamawiającego zawarte w § 7 ust. 16 można wysnuć 

wniosek, że jeżeli inflacja w roku 2022 wyniesie np. 6%, to odchylenie od zakładanego poziomu 8% 

wyniesie -2%. Prosimy o wyjaśnienie, czy w myśl intencji Zamawiającego oznacza to, że pomimo 

wzrostu cen materiałów i usług o 6% wynagrodzenie Wykonawcy powinno zostać obniżone o 2%? Czy 

też, jeżeli ceny materiałów i usług wzrosną o 8% to Wykonawcy nie przysługuje w ogóle prawo do 

waloryzacji wynagrodzenia z tego tytułu? 

ODPOWIEDŹ: Jak powyżej w ad. a). Wykonawca będzie uprawniony do złożenia wniosku o 

waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli średnioroczne koszty realizacji przedmiotu umowy 

będą wyższe, po pierwszym roku realizacji przedmiotu umowy, o co najmniej 8% względem 

kalkulacji kosztów realizacji przedmiotu umowy i wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, którą 

przyjął Wykonawca kalkulując swoje wynagrodzenie wskazane w ofercie. 

d) w ocenie Wykonawcy w projektowanych postanowieniach Umowy wskazano dwa różne sposoby 

wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia na podstawie § 7 ust. 10 pkt 7). Pierwszy sposób wynika z 

niejasnego mechanizmu określonego w § 7 ust. 16 opartego o wskaźniki, a drugi zawarto w § 7 ust. 19 

pkt 4), z którego wynika, że Zamawiający oczekuje przedstawienia dokumentów potwierdzających wzrost 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy (o których mowa w ust. 10 pkt 

7) i kalkulację przedstawiającą wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy 
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więc o wskazanie czy waloryzacja przewidziana w § 7 ust. 10 pkt 7) Umowy wyliczana będzie na 

podstawie wskaźników inflacji czy też na podstawie udokumentowanej kalkulacji przedstawionej przez 

Wykonawcę? 

ODPOWIEDŹ: Waloryzacja będzie dokonywana w oparciu o udokumentowaną kalkulację 

przedstawioną przez Wykonawcę – jeśli średnioroczne koszty realizacji przedmiotu umowy będą 

wyższe, po pierwszym roku realizacji przedmiotu umowy, o co najmniej 8% względem kalkulacji 

kosztów realizacji przedmiotu umowy i wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (zgodnie z nową 

treścią § 7 ust. 16). 

e) jeśli waloryzacja będzie wyliczana na podstawie odchylenia wskaźników inflacji, o którym mowa w § 

7 ust. 16 projektu Umowy, zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie tego postanowienia, jako 

zwierającego zdecydowanie bardziej skomplikowaną metodę kalkulacji i pozostawienie jedynie 

mechanizmu wyznaczającego wysokość waloryzacji określonego w § 7 ust. 19 pkt 4), czyli na podstawie 

rzeczywistego wzrostu kosztów wykonania usługi, podobnie jak ma to miejsce w przypadku określenia 

poziomu wzrostu kosztów wykonania usługi w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego oraz 

minimalnej stawki godzinowej. 

ODPOWIEDŹ: Jak w odpowiedzi na pytanie a).  

f) mając na uwadze powyższe wnosimy także o zniesienie lub zwiększenie maksymalnej wartości zmiany 

wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, z uwagi na galopująca inflację oraz brak możliwości 

przewidzenia poziomu jej wzrostu.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Regulacja w projekcie umowy odpowiada art. 439 

ust. 2 pkt 4 Pzp. 

g) ewentualnie, w razie braku zgody na powyższe, zwracamy się z wnioskiem o dodanie do Umowy 

paragrafu umożliwiającego Wykonawcy wypowiedzenie Umowy, w sytuacji, w której wzrost cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w § 7 ust. 10 pkt 7) 

Umowy, przekroczy 2,5 procentową wartość, o której mowa w § 7 ust. 11 Umowy. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dodaje w § 7 ust. 11 zdanie drugie w następującym brzmieniu: 

„W przypadku gdy wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o 

których mowa w zdaniu poprzednim przekroczy skutkować będzie wrostem kosztów realizacji 

przedmiotu zamówienia wyższym niż 2,5% wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca może umowę 

wypowiedzieć z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego.” 

 

Pytanie 87 dot. § 8 ust. 10 projektu Umowy 

Zwracamy się z wnioskiem o obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kary umownej z 25% do 10%.  

 

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej 

przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w 

umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania 

uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r prawo 

zamówień publicznych, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 255 ust. 6 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 Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara 

umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i 

kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. 

 

Rażąco wygórowana kara umowna to zarówno sytuacja, gdy zachwiana zostanie relacja pomiędzy 

wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, z uwzględnieniem okresu opóźnienia, jak i wtedy (co jest 
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zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany 

został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07 oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu 

Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03). 

 

Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może 

prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Przyjęty maksymalny poziom naliczonych kar 

umownych Zamawiający nie uważa przyjętego poziomu kar umownych za wygórowany. 

Zapewnienie ciągłości i terminowości świadczenia usługi sprzątania i dezynfekcji ma dla Szpitala 

kluczowe znaczenie, a uchybienia w jakości wykonywanych usług mogą nieść za sobą problemy 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i pacjentów Szpitala (szczególnie podczas 

panującej pandemii), co grozi poważnymi konsekwencjami.   

 

Pytanie 88 dot. § 11 ust. 2 projektu Umowy 

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację w/w postanowienia poprzez zastrzeżenie, że Zamawiający 

dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, także w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 10 pkt 3) – 7) 

Umowy.   

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis § 11 ust. 2 dotyczy kwestii związanych z 

podatkiem VAT. Możliwość zmiany umowy w przypadkach wskazanych w § 7 ust. 10 pkt 3-7 

wynika z treści wprowadzenia do wyliczenia w tym przepisie oraz z treści § 11 ust. 1 pkt 5 projektu 

umowy. 

 

Pytanie 89 dot. § 15 ust. 1 projektu Umowy 

Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie w/w postanowienia jako sprzecznego z ogłoszeniem o 

zamówieniu lub o dokonanie odpowiedniej modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

W/w postanowienie bez wątpienia nosi cechy tzw. „prawa opcji”, tymczasem jak wynika z pkt. II.2.11) 

ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający nie przewidział zastosowania „prawa opcji”. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 441 Pzp prawo opcji (jeśli uznać regulację zawartą w § 15 ust. 1 

projektu umowy za jej formę) może być przewidziane w dokumentach zamówienia. 

 

Pytanie 90  

Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postepowaniu podmiotów działających w ramach 

konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż:  

a) 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,  

b) powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia 

11.09.2019 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 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: Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 91 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy, poprzez zmniejszenie wygórowanych kar umownych o 50%.  
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W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji uprzywilejowanej 

względem wykonawców, umożliwiającej mu narzucanie warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak 

powinien on tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeganie 

kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie 

wskazywała na to Krajowa Izba Odwoławcza, m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt KIO 283/14.  

Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew zasadom współżycia 

społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę umowną, która z uwagi na swą konstrukcję, może 

mieć zastosowanie zarówno w przypadku drobnego uchybienia, nieskutkującego powstaniem jakiejkolwiek szkody 

po stronie Zamawiającego, jak i w przypadku niewykonania zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna 

zostać opisana w sposób zróżnicowany, w zależności od rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, jak i wpływu 

uchybień na funkcjonowanie 

Zamawiającego. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody 

(zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z 

uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie 

projektu umowy nie zostało oparte na powyższych założeniach, stąd wniosek o jego zmianę.  

Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, zróżnicowanie ich 

wysokości w stosunku o rangi, skutku i okresu trwania uchybienia i jego wpływu na funkcjonowanie 

zamawiającego ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, 

z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Odpowiedź jak w pytaniu 87. 

 

Pytanie 92 
Zmawiający określił w SIWZ wymóg zatrudnienia pracowników wykonujących czynności porządkowe lub 

czynności sprzątania na umowę o pracę. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę 

zlecenie wyłącznie na zastępstwa urlopowo-chorobowe. Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia 

wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. 

Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. 

Zatrudnienie na umowę o pracę wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co w sytuacjach nagłych jest 

nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę by w sytuacjach opisanych w pytaniu czynności 

związane z realizacją zamówienia mogły być wykonywane przez osoby, których nie łączy z 

Wykonawcę stosunek pracy. 

 

Pytanie 93 
W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 436 pkt. 4, wnioskujemy o 

wprowadzenie do treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 436 pkt. 4, Pzp oraz zgodnie z brzmieniem 

art. 135 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) 

postanowień odnoszących się do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian w łączącej strony umowie tj. 

postanowień w brzmieniu:  

a. stawki podatku od towarów i usług,  

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,  

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

Każda ze stron umowy, w przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 436 pkt. 4, ustawy Pzp w terminie 

3 miesięcy od dnia opublikowana przepisów będących podstawą zmiany, może zwrócić się do drugiej strony z 

pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 436 pkt. 4, ustawy Pzp każda ze 

stron może, po dokonaniu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych za pierwszy miesiąc rozliczeniowy, 

zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia 

porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.  
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Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć:  

a) zmianę stawki podatku od towarów i usług,  

b) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia dotychczasowej 

kwoty minimalnego wynagrodzenia, przysługującego odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części 

pozostałej do wykonania umowy w sprawie zamówienia,  

c) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia dotychczasowej 

kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, przysługującego odpowiednio osobom biorącym udział w 

realizacji części pozostałej do wykonania umowy w sprawie zamówienia,  

d) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej 

umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę 

o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, wynikających z zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przysługującego 

odpowiednio biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania, przy założeniu braku 

zmiany wynagrodzenia neto tych osób,  

e) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego z tytułu zatrudnienia osób na podstawie umowy o 

pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej 

łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie 

innej umowy cywilnoprawnej, zwartej przez Wykonawcę z osobą fizyczna nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, wynikających z zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

przysługującego odpowiednio biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania, przy 

założeniu braku zmiany wynagrodzenia neto tych osób.  

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa w ustępie 1 -3 niniejszego paragrafu dokonuje się w zakresie 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących podstawą 

zmiany:  

a) wysokości podatku od towarów i usług,  

b) wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia,  

c) wysokości kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia,  

d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym,  

e) wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

f) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.  

W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „a” niniejszego paragrafu, wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w umowie (aneksie) wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów.  

W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „b-f” niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawia: 

a) zamawiającemu kalkulację wzrostu kosztów wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,  

b) na wniosek zamawiającego, na potwierdzenie kalkulacji, o której mowa w niniejszym punkcie lit. „a”, aktualne 

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zawarte z osobami biorącymi udział w realizacji zamówienia,  

c) na wniosek zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów 

będących podstawą wprowadzenia zmiany o jakiej mowa w niniejszym punkcie lit. „a”, odpowiednio umowy o 

pracę/ aneksy do umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne/ aneksy do umów cywilnoprawnych - potwierdzające 

odpowiednią zmianę wynagrodzenia.  

Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, porozumienia 

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem 

dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nie stanowi nienależytego wykonania lub 

niewykonania umowy.  

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia należy złożyć w 

terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia negocjacji. Przez zakończenie negocjacji strony 

rozumieją nie osiągnięcie przez strony porozumienia w zakresie przedmiotu negocjacji w maksymalnym terminie 

30 dni od daty wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ustępie 2, do drugiej strony.  

Zmiany, o których mowa wymagają zawarcia aneksu/ porozumienia do umowy o zamówienie publiczne.” 
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Uzasadnienie  

W dniu 28 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 poz. 2215, dalej ustawa o PPK). Zgodnie z treścią art. 120 

przywołanej powyżej ustawy, na jej mocy ulega zmianie treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn.zm.) poprzez wprowadzenie następujących zmian „w art. 142 w 

ust. 5 po pkt 3 dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu:  

„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.  

Przeniesienie do treści wzoru umowy treści art. 436 pkt. 4, Pzp nie można uznać za wystarczające. Zgodnie z 

brzmieniem art. 135 ustawy o PPK uregulowane zostały również aspekt procedury występowania o zamianę 

wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Pozostawia bowiem szereg problemów praktycznych odnoszących się do 

rzeczywistej możliwości skorzystania przez Wykonawcę z przywołanego powyżej uregulowania. Na 

Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego wyczerpującego określenia SIWZ, którego jednym z 

elementów jest wzór umowy. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest uzupełnienie postanowień wzoru umowy 

o propozycje zgłoszone przez Wykonawcę a odnoszące się do trybu wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w 

momencie jej zaistnienia. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zapisy w § 7 ust. 10 i następne projektu umowy uważa za 

wystarczające. 

 

Pytanie 94  
W związku z brakiem w treści ogłoszenia o zamówieniu/SIWZ postanowień odnoszących się do sposobu oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego, wnioskujemy o potwierdzenie, iż w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej może być spełniony łącznie 

przez Wykonawców występujących wspólnie”. 

Uzasadnienie:  

Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego, wyczerpującego określenia SIWZ, którego jednym z 

elementów stanowi określenie warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu spełniania tych warunków przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest 

uzupełnienie postanowień SIWZ umowy o propozycje zgłoszone przez Wykonawcę a odnoszące się do 

precyzyjnego określenia jak określone przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu mają spełniać 

wykonawcy, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszczając podwykonawstwo do świadczonej usługi zgodnie z 

zapisami rozdziału XVI i XX SWZ. 

 

Pytanie 95 

Jakie czynności związane z gospodarką bielizny szpitalnej będzie wykonywał Wykonawca? Kto ponosi 

odpowiedzialność za ubytki? Czy Szpital ma zawartą umowę z pralnią? 

ODPOWIEDŹ: Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są (zgodnie z SWZ, załącznik nr 2 pkt.16, 

ust. 2), do segregacji i transportu bielizny. Bielizna pościelowa, pościel, materace itp., są własnością 

szpitala, za która pracownicy Wykonawcy odpowiadają w myśl ogólnych zasad, tj. nie niszczą 

bielizny i pościeli z własnej winy, zgłaszają barki w dostawach upranego asortymentu Pielęgniarce 

Oddziałowej, informują Pielęgniarkę Oddziałową o wszelkich zauważonych przez siebie 

nieprawidłowościach związanych z gospodarowaniem bielizną szpitalną i pościelą. 

Tak, Szpital ma podpisaną umowę z firmą zewnętrzną na usługę prania bielizny szpitalnej.   

 

Pytanie 96  

Dotyczy paragrafu 1 pkt. 2 projektu umowy- wnosimy, aby było to co najmniej 70% maksymalnej 

wartości netto zamówienia.  

ODPOWIEDŹ: Tak jak w SWZ.  

 

Pytanie 97  

Dotyczy paragrafu 1 pkt. 3 projektu umowy- Prosimy o doprecyzowanie zapisu. Zamawiający winien 

poinformować na piśmie Wykonawcę, w odpowiednim terminie z uwagi na zwiększenie lub zmniejszenie 
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ilości roboczogodzin, tak aby odpowiednio Wykonawca mógł przygotować nową organizację pracy, 

zapewnić dodatkową obsadę pracowników.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis w projekcie umowy wskazuje, że zmiany 

wymagają zgody Wykonawcy a zatem Zamawiający wniosek o dokonanie takiej zmiany powinien 

przedstawić w sposób i w czasie umożliwiającym uzyskanie takiej zgody. 

 

Pytanie 98 

Dotyczy paragrafu 1 pkt. 3 projektu umowy- Prosimy, aby Zamawiający doprecyzował, czy chodzi o 

całkowitą wartość umowy? Nie jest możliwe zachowanie sumarycznej ceny brutto umowy, jeśli zmiana 

nastąpi w przypadku zwiększenia ilości roboczogodzin z tańszej na drożej wycenioną usługę. 

Np. utrzymanie czystości strefy szarej i białej jest zupełnie inaczej wyceniane. 

ODPOWIEDŹ: Tak, zapis § 1 ust. 3 dotyczy całkowitej wartości umowy brutto.  Całkowita wartość 

umowy brutto limituje wysokość tych zmian dokonywanych w oparciu o ceny roboczogodzin. 

 

Pytanie 99  

Dotyczy paragrafu 1 pkt. 6 projektu umowy- Zamawiający winien zawiadomić Wykonawcę w 

odpowiednim terminie tak, aby była możliwość dokonania zmiany organizacji pracy, zwiększenia 

zatrudnienia.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis w projekcie umowy wskazuje, że zmiany 

wymagają zgody Wykonawcy a zatem Zamawiający wniosek o dokonanie takiej zmiany powinien 

przedstawić w sposób i w czasie umożliwiającym uzyskanie takiej zgody. 

 

Pytanie 100  

Dotyczy paragrafu 1 pkt. 19 projektu umowy – Prosimy o wydłużenie terminu do 7 dni roboczych.  

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SWZ Zamawiający podtrzymuje okres 5 dni roboczych na 

dostarczenie zanonimizowanych dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o 

pracę.  

 

Pytanie 101 

Dotyczy paragrafu 2 pkt. 9 projektu umowy- Czy personel szpitala został przeszkolony pod względem 

segregacji odpadów medycznych – ważne przy profilaktyce zakłóć.  

ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami wewnętrznymi.  

 

Pytanie 102  

Dotyczy paragrafu 2 pkt. 12 projektu umowy - Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę o usterkach oraz w jaki sposób wyznaczy termin na usunięcie usterki, tak aby nie 

było wątpliwości jaki jest kanał komunikacji lub uniknąć sytuacji, kiedy to Wykonawca nie zareaguje na 

komunikat Zamawiającego – gdyż powiadomienie było nieskuteczne a Wykonawca nie miał 

świadomości, że należy usunąć usterkę.  

Proszę o wyszczególnienie w jakim terminie ma być usunięta usterka, aby Wykonawca nie miał 

wątpliwości jaki jest czas reakcji. 

ODPOWIEDŹ: Informacje będą przekazywane pomiędzy osobami wskazanymi w § 4 projektu 

umowy. Termin na usunięcie stwierdzonych wad będzie warunkowany ich charakterem. 

 

Pytanie 103  

Dotyczy paragrafu 2 pkt. 17 projektu umowy- Prosimy o dodanie zapisu: „Z zastrzeżeniem, iż 

nieprawidłowości te powstały z winy Wykonawcy” oraz „(…) a także ponosi koszty doprowadzenia 

pomieszczeń do należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego, jeśli nienależyty stan pomieszczeń 

zaistniał z winy Wykonawcy”  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ i odesłaniem do ogólnych przepisów Kc (§ 16 ust. 1).  
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Pytanie 104 

Dotyczy paragrafu 4 projektu umowy- Prosimy o wskazanie ewentualnych numerów komórkowych oraz 

adresów e-mail – dla ułatwienia komunikacji.  

ODPOWIEDŹ: Dane te zostaną przekazane Wykonawcy przy podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 105  

Dotyczy paragrafu 5 pkt. 5 projektu umowy – Wnosimy o obniżenie stawek – zaproponowana przez 

Zamawiającego jest zbyt wygórowana (55 zł za m kwadratowy netto). Prosimy o wskazanie w jakim 

stanie są pomieszczenia?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie stawek. Pomieszczenia są w stanie 

ogólnie dobrym.  

 

Pytanie 106  

Dotyczy paragrafu 6 pkt. 2 1) projektu umowy- Wnosimy, aby Zamawiający doprecyzował zapis – 

Wykonawca winien mieć świadomość przed podpisaniem umowy w jakich konkretnych przypadkach 

umowa może zostać rozwiązana bądź wygaśnie. Katalog winien być zamknięty i precyzyjny  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie podziela zapatrywania o konieczności dopcezyzowania § 6 ust. 2 

pkt 1 projektu umowy. 

 

Pytanie 107 

Dotyczy paragrafu 6 pkt. 3 1) projektu umowy- Wnosimy o doprecyzowanie zapisu” pomimo 

dwukrotnego pisemnego wezwania oraz wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie usterek”.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie podziela zapatrywania o konieczności doprecyzowania § 6 ust. 2 

pkt 1 projektu umowy. 

 

Pytanie 108 

Dotyczy paragrafu 7 pkt. 2 projektu umowy- Prosimy o zmianę zapisu na „w terminie do 60 dni od daty 

wystawienia”.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 109 

Kto jest upoważnionym pracownikiem ze strony Zamawiającego do potwierdzania grafiku wykonania 

umowy? Koordynator umowy czy pielęgniarka epidemiologiczna?  

ODPOWIEDŹ: Każda z osób upoważnionych do potwierdzenia grafiku wykonania usługi, jest 

wymieniona zgodnie z pełnioną funkcją, pod każdym wzorem grafiku (załącznik nr 16 do wzoru 

umowy).   

 

Pytanie 110 

Dotyczy paragrafu 7 pkt. 4 projektu umowy- Prosimy, aby Zamawiający zadeklarował w umowie, że 

wyłączenie usługi nie może przekroczyć 20 % całości przedmiotu umowy. Prosimy o wskazanie, ile i 

jakiego rodzaju wyłączenia przewiduje w okresie trwania umowy. Ile remontów zaplanowano w czasie 

trwania umowy?  

ODPOWIEDŹ: Brak możliwości wskazania procentowego wyłączenia usługi w czasie trwania 

umowy. Jeśli to możliwe o czasowym wyłączeniu powierzchni ze sprzątania Wykonawca 

informowany będzie z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

Pytanie 111 

Dotyczy paragrafu 7 pkt. 5 projektu umowy- Wnosimy o zmianę zapisu– „(…) Wykonawca wystawi 

odrębną fakturę płatną w terminie do 60 dni od daty jej wystawienia”.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 112 

Dotyczy paragrafu 7 pkt. 11 projektu umowy- Prosimy o zwiększenie wskaźnika – inflacja jest na 

poziomie 8 %, prognozy są takie, że nadal będzie rosła.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał zmiany projektu umowy w tym zakresie – jak w odpowiedzi 

na pytanie nr 86. 

 

Pytanie 113 

Dotyczy paragrafu 7 pkt. 13 i 14 projektu umowy- Prosimy o przeniesienie zapisów zaraz za ust. 2 – aby 

opis sposobu wystawienia faktury był w jednej części paragrafu a Wykonawca nie miał wątpliwości jak 

wystawić fakturę.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytający nie kwestionuje treści wskazanych 

zapisów umowy a jedynie ich umiejscowienie w obrębie danego paragrafu. 

 

Pytanie 114 

Dotyczy paragrafu 7 pkt. 17 projektu umowy- Prosimy o zmianę zapisu – aby podwyższenie 

wynagrodzenia nastąpiło od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Zmiana minimalnego 

wynagrodzenia wchodzi w życie z początkiem roku – zwiększonych kosztów zatrudnienia nie da się 

przewidzieć na etapie składania oferty.  

ODPOWIEDŹ: Ust. 17 w § 7 nie dotyczy wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na wzrost 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. W takim przypadku zmiana będzie dotyczyć okresu od daty 

wzrostu tego wynagrodzenia (co wynika z ust. 15 pkt 3). 

 

Pytanie 115 

Dotyczy paragrafu 7 pkt. 21 projektu umowy – Wnosimy o usunięcie zapisu.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 116 

Dotyczy paragrafu 7 pkt. 24-26 projektu umowy- Prosimy o przeniesienie zapisów dot. terminu zapłaty 

do części, gdzie mowa o wynagrodzeniu np. po ust. 2.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 117 

Dotyczy paragrafu 8 pkt. 6 projektu umowy- Prosimy o wykreślenie lub konkretne wynotowanie jakich 

dokumentów – Wykonawca winien być wprost zapoznany w jakich przypadkach zostanie naliczana kara.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Umowa wprost stanowi do przedstawienia jakich 

dokumentów zobowiązany jest Wykonawca (w różnych jej paragrafach), a w konsekwencji w 

jakich przypadkach istnieje podstawa do naliczenia kary umownej 

 

Pytanie 118 

Dotyczy paragrafu 8 pkt. 6 projektu umowy - Jeśli faktycznie polisa została przedłużona na dalszy okres 

– nie powstała szkoda – Zamawiający nie może karać Wykonawcy za jedynie nie okazanie dokumentu – 

de facto nie powstała szkoda, jeśli sam dokument nie został okazany, a kara jest za nieprzedstawienie  

dokumentu. Prosimy o wykreślenie zapisu. Akceptowalne jest ukaranie za nieprzedłużenie polisy przy 

jednoczesnym obniżeniu kwoty kary oraz wyliczeniu jej wg stawki miesięcznego wynagrodzenia.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu. 

 

Pytanie 119 

Dotyczy paragrafu 8 pkt. 8 projektu umowy- Zamawiający winien wystawić dokument księgowy 

potwierdzający obrót gospodarczy.  

ODPOWIEDŹ: Poinformowanie Wykonawcy o dokonanym potrąceniu związane będzie z 

wystawieniem i przesłaniem takiego dokumentu. 
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Pytanie 120 

Dotyczy paragrafu 8 pkt. 10 projektu umowy – Wnosimy o zmianę zapisu- aby procent liczony był od 

kwoty netto.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 121 

Dotyczy paragrafu 10 pkt. 3 projektu umowy – Prosimy o wskazanie: przez kogo kwestionowany?  

ODPOWIEDŹ: Sformułowanie „kwestionowany / niekwestionowany wynik” należy rozumieć jako 

wynik prawidłowy lub nieprawidłowy wynika badania mikrobiologicznego.   

 

Pytanie 122 

Dotyczy paragrafu 10 pkt. 5 projektu umowy- Prosimy o dodanie zapisu uwzględniającego, że 

Wykonawca winien być powiadomiony ze będzie pobierany wymaz. Pracownicy również powinni być 

powiadomieni.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 123 

Dotyczy paragrafu 14 pkt. 3 projektu umowy- Prosimy o dodanie zapisu: „O terminie i zakresie kontroli 

Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę na piśmie ze stosownym wyprzedzeniem.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 124 

Dotyczy paragrafu 15 pkt. 2 projektu umowy- Prosimy o dodanie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje 

się do zapłaty za wykonanie większego zakresu usługi, o którym mowa w ust. 1  

ODPOWIEDŹ: Skoro regulacja zawarta w § 15 projektu umowy nie wyłącza zapłaty za zwiększony 

wolumen realizacji usługi przyjąć należy, iż z tego tytułu należne jest Wykonawcy wynagrodzenie 

po stawkach i na zasadach wynikających z umowy. 

 

Pytanie 125 

Zamawiający określił w formularzu, iż Wykonawca udokumentuje np. w koncepcji wykonania usługi na 

podstawie załączników i pozyskanych danych ilości godzin podlegających zwolnieniu. Wnosimy o 

zmianę formularza cenowego poprzez wyodrębnienie osobnej pozycji pozwalającej wycenić wykonawcy 

usługi podlegające zwolnieniu w formie ryczałtu miesięcznego a nie ilości roboczogodzin i tym samym 

odstąpienie od wymogu przedstawienia w/w dokumentu.  

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający podtrzymuje załączoną do SWZ wersję formularza cenowego.  

 

Pytanie 126 

Zamawiający wskazał w formularzu, iż należy wycenić usługi dodatkowe, wykonywane na terenie 

Zamawiającego w Oddziale COVID, załącznikach nr 3 – wykaz pomieszczeń, zgodnie z zakresem 

określonym w załącznikach: zał. nr 2 – instrukcja utrzymania czystości …, plan higieny, zał. nr 5 – wykaz 

innych czynności …w ilości: około 9000 roboczogodzin. Pragniemy zaznaczyć, iż w załączniku nr 3 nie 

ma wskazanego metrażu Oddziału COVID. Prosimy o doprecyzowanie powyższego, gdyż jest to 

niezbędne do oszacowania chociażby poziomu środków i materiałów higienicznych jakie należy 

zabezpieczyć do wykonania usługi na tym oddziale. W przypadku gdy Wykonawca ma zapewnić dla 

oddziału wyłącznie pracownika bez środków i materiałów higienicznych prosimy również o taką 

informacje.  

ODPOWIEDŹ: W załączniku nr 2 do SWZ, poz.3- Zamawiający określił dodatkowe usługi 

wykonywane w Oddziale COVID, wykonywane zgodnie z załącznikami: nr 3, nr 2 i nr 5. Oddział 

COVID nie jest oddziałem istniejącym na stałe w strukturze Szpitala. Tworzenie oddziału i zakres 

jego działania, jak i jego lokalizacja są związane związany z decyzjami Wojewody Małopolskiego i 
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wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego oraz bieżącymi uwarunkowaniami organizacyjnymi 

Szpitala. 

 

 

II. ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania 

z ofertą. Informacje te zostaną przekazane po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii.  

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulegają załączniki: 

 

✓ Załącznik nr 11 do SWZ, wzór umowy, w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszych 

odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).  

 

✓ Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

w sposób wskazany w załączniku nr 2 do niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem 

czerwonym). 

 

✓ Załącznik nr 4 do umowy, protokół kontroli czystości, w sposób wskazany w załączniku nr 3 do 

niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym). 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Paweł Kosek 
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