
Lublin, dnia 20 listopada  2014 r.

SzNSPZOZ.N-ZP-372-32/14

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

W związku  ze  skierowanym  przez  Państwa  pytaniami  ,  dotyczącymi  postępowania  na
usługi w zakresie sprzątania, pomocy przy chorych  oraz transportu wewnątrzzakładowego
na  terenie  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  SPZOZ  przy  ul.
Abramowickiej 2 w Lublinie,  Zamawiający  udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:
 Czy Zamawiający uzna 2 usługi dot w/w zamówienia , które były świadczone w jednym szpitalu 
w innych okresach i każda  z tych usług opiewała na kwotę większą niż 300 000,00zł brutto?

Odpowiedź:

Zgodnie z rozdziałem V pkt. 2 lit. b SIWZ: W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22
ust.  
1 pkt 2 ustawy – Pzp, warunek dot. posiadania wiedzy i doświadczenia spełnią wykonawcy, którzy
zrealizowali  lub  są  w  trakcie  realizacji  minimum  dwóch  usług  sprzątania  pomieszczeń  wraz
 z  usługami opiekuńczo – pielęgnacyjnymi i  higienicznymi  przy  pacjencie  oraz  dwóch usług
transportu  wewnątrzzakładowego  w  placówce  lecznictwa  zamkniętego  (tj.  szpitalach  i
sanatoriach) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania
 i  odbiorców  oraz  załączenia  dokumentów  potwierdzających,  że  usługi  te  zostały  wykonane
należycie.  Każda z wykazanych usług musi opiewać na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł
brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto). W przypadku umów zawartych na okres dłuższy
niż  12  miesięcy  opisany  wyżej  warunek  uważa  się  za  spełniony,  jeżeli  wartość  usługi  w
przeliczeniu na okres 12 miesięcy w stosunku do okresu obowiązywania umowy wynosi nie mniej
niż 300 000 zł brutto.
Pytanie 2:

Prosimy o informację czy mycie i dezynfekcja naczyń kuchennych i stołowych odbywa się ręcznie
czy w zmywarkach.  Czy do dezynfekcji  naczyń stołowych i  kuchennych Zamawiający dopuści
preparat Virkon – dla higieny żywności?
Odpowiedź:
Mycie i dezynfekcja  naczyń kuchennych i stołowych odbywa się ręcznie, Zamawiający 
dopuszcza do dezynfekcji naczyń stołowych i kuchennych preparat Virkon – dla higieny 
żywności.



Pytanie 3:

Prosimy o  wyjaśnienie  jakiego  preparatu  do  mycia  szkła  aptecznego,  laboratoryjnego  wymaga
Zamawiający?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga preparatu myjącego przeznaczonego do mycia szkła laboratoryjnego
 i aptecznego.

Pytanie 4:
Prosimy  o  informację  czy  Wykonawca  zapewnia  środek  do  dezynfekcji  promienników  lamp
bakteriobójczych. Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści do tej czynności skażony alkohol?

Odpowiedź:
Zapewnienie  środków  do  dezynfekcji  promienników  lamp  bakteriobójczych  należy  do
obowiązków Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza do tej czynności skażony alkohol.

Pytanie 5:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada myjnie-dezynfektory basenów i kaczek? Jeżeli tak,
prosimy o wyjaśnienie po czyjej  stronie – Wykonawcy czy Zamawiającego należy zapewnienie
preparatów do myjni? Jakich środków oczekuje Zamawiający ( środek do mycia, odkamieniania)?
Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada myjni-dezynfektorów basenów i kaczek w oddziałach wymienionych
w SIWZ

Pytanie 6:
Prosimy o informację czy do mycia narzędzi medycznych po dezynfekcji Zamawiający dopuści
preparat Sekusept Active?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza preparatu Sekusept Active do mycia narzędzi medycznych po 
dezynfekcji, ponieważ jest on preparatem do mycia i dezynfekcji.

Pytanie 7:
Prosimy o informację po czyjej stronie ( Wykonawcy czy Zamawiającego ) leży zakup środków do
mycia oraz do dezynfekcji rąk?

Odpowiedź:
Zakup środków do mycia rak należy do obowiązków Wykonawcy, zaś środki do dezynfekcji
rąk zapewnia Zamawiający.

Pytanie 8:

W załączniku nr 2 /Q-KZ 1.3; KZ 1.4 Zamawiający wskazał, że „ z uwagi na organizację pracy,
wskazany jest proces jednoetapowy, wykonywany przy użyciu preparatu myjąco-dezynfekujący nie
wymagającego spłukiwania”. 

a) Prosimy o zrezygnowanie z tego wymogu w odniesieniu do preparatów mających 

kontakt z żywnością. Ponieważ na rynku polskim wszystkie środki do dezynfekcji 

powierzchni, przedmiotów mających kontakt z żywnością wymagają spłukiwania.



b) Prosimy o dopuszczenie preparatów o właściwościach dezynfekcyjnych 

wykorzystywanych do:

 szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych

 dezynfekcji  przez  zanurzenie  oraz  miejscowego  usuwania  z  powierzchni

zanieczyszczeń ludzkiego materiału biologicznego

Odpowiedź:
Ad. a) 
Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie preparatów do dezynfekcji powierzchni 
mających kontakt  z żywnością wymagających spłukiwania.
Ad.b) 
Zamawiający dopuszcza preparaty o właściwościach dezynfekcyjnych
wykorzystywanych do:
- szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudno dostępnych,

-dezynfekcji  przez  zanurzenie  oraz  miejscowego  usuwania  z  powierzchni  zanieczyszczeń
ludzkiego materiału biologicznego.

Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty przetargowej należy dołączyć wykaz wszystkich środków
(dezynfekcyjnych,  myjących,  czyszczących,  konserwujących  itp.)  niezbędnych  do  realizacji
zamówienia  celem  weryfikacji  czy  usługa  będzie  wykonywana  preparatami  odpowiednio
dobranymi do danej powierzchni?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający  potwierdza,  iż  do  oferty przetargowej  należy dołączyć  plan  higieny szpitala
zawierający wszystkie czynności zawarte w SIWZ, z przypisaniem dla każdej z nich stosowanych
środków i sprzętu oraz wykaz wszystkich środków niezbędnych do wykonania zamówienia, celem
potwierdzenia,  iż  przedmiot  zamówienia  będzie  wykonywany  właściwymi  preparatami
zapewniającymi odpowiedni stan sanitarno-epidemiologiczny w obiektach Zamawiającego objętych
przedmiotowym zamówieniem?

Odpowiedź:
Nie

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie wszystkich rodzajów podłóg występujących u Zamawiającego.
Odpowiedź:

Wykładzina PCV, terakota, lastryko, wykładzina dywanowa.

Pytanie nr 12
Jakie podłogi występujące u Zamawiającego wymagają konserwacji (pokrywania warstwą 
polimerową)?



Odpowiedź:
Konserwacji  wymagają  wykładziny  PCV  obejmujace  ok.  2/3  powierzchni  obejmującej
przedmiot zamówienia

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby do konserwacji podłóg przewodzących Wykonawca
zapewnił  preparaty  profesjonalne,  posiadające  odpowiednie  dopuszczenia  do  konserwacji  tego
rodzaju podłóg?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 14
Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby wszystkie preparaty do konserwacji podłóg 
niedrewnianych, które Wykonawca ma obowiązek zapewnić, posiadały właściwości 
antypoślizgowe oraz były odporne na działanie środków dezynfekcyjnych?
Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 15
Prosimy o potwierdzenie, iż do czyszczenia sprzętu komputerowego (obudowy, monitory) należy 
stosować preparaty profesjonalne przeznaczone do tego celu.

Odpowiedź:
Tak

Pytanie nr 16
Prosimy o podanie nazw producentów myjni dezynfektorów występujących w placówkach 
Zamawiającego.
Odpowiedź:

Nie posiadamy myjni – dezynfektorów w placówkach ujetych w SIWZ.

Pytanie nr 17
Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, vertikali?

Odpowiedź:
Nie

Pytanie nr 18
Prosimy o potwierdzenie, iż oferta zawierająca plan higieny, w którym znajdują się środki błędnie
dobrane  do  powierzchni,  czynności,  którym  nie  przypisano  środków  niezbędnych  do  ich
wykonania, nie zawierający wszystkich czynności z SIWZ, przygotowany niezgodnie z wymogami
SIWZ, podlega odrzuceniu.
Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 19
Prosimy o podanie nazw producentów zmywarko wyparzaczy występujących u Zamawiającego.



Odpowiedź:

Aktualnie nie posiadamy zmywarko wyparzaczy w placówkach ujętych w SIWZ.

Pytanie nr 20
Prosimy o potwierdzenie, iż oferta Wykonawcy stanowi załącznik do umowy i nie podlega 
modyfikacjom.

Odpowiedź:
Tak

Pytanie nr 21
Prosimy o podanie producentów dozowników na mydło.
Odpowiedź:

"CLEAN PRO"

Pytanie nr 22
Kto zapewnia preparat dezynfekcyjny do rąk dla personelu medycznego?

Odpowiedź:
Zamawiający

Pytanie nr 23
Prosimy o podanie producentów dozowników na środki do dezynfekcji rąk.
Odpowiedź:

Diversey
Pytanie nr 24
Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych?
Jeśli tak, prosimy o dopuszczenie do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych preparatu 
na bazie skażonego etanolu o pełnym spektrum działania?
Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 25
Czy do obowiązków należy także udrożanianie odpływów umywalek, zlewów, brodzików itp. wraz
z zapewnieniem specjalistycznego preparatu? 

Odpowiedź:
Nie

Pytanie nr 26
W zał. nr 2 do SIWZ pkt 3 wśród obowiązków pracownika w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym
Zamawiający wymienił czynność „pastowanie powierzchni poziomych”. 
Prosimy o podanie:
- z jakiego materiału wykonane są powierzchnie poziome, które należy pastować;
- nazwę producenta tych powierzchni.
Odpowiedź:

PCV



Pytanie nr 27
W zał. nr 2 do SIWZ pkt 19 wśród obowiązków pracownika w Oddziale Psychiatrycznym 
Dziennym Zamawiający wymienił czynność „udział w treningach kulinarnych.”
Prosimy o sprecyzowanie, na czym polegają „treningi kulinarne” oraz o podanie, jakie czynności 
należą do obowiązków Wykonawcy w ramach tego treningu.

Odpowiedź:
Udział  w  treningu  kulinarnym polega  na  obecności  pracownika  w  kuchence  w  czasie  trwania
treningu, nadzór nad używaniem sprzętu ostrego, pomoc pacjentom w czynnościach sprzątania.

Pytanie nr 28
Czy istnieje możliwość zainstalowania u Zamawiającego pralki i suszarki do mopów i ścierek?
Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 29
Zamawiający  w §6  pkt  5  zał.  nr  3  do  SIWZ „Projekt  Umowy”  zamieścił  zapis:  „Wykonawca
oświadcza, iż stosowane przez Wykonawcę środki myjąco-czyszczące posiadają  aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczające je do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.”

Pragniemy poinformować, iż z dniem 01.01 .2003r. ustała prawnie obowiązująca 
konieczność uzyskiwania atestów PZH, w związku z czym większość producentów nie stara się o 
pozyskanie lub przedłużenie ważności atestu PZH, gdyż nie ma takiego obowiązku prawnego. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentami dopuszczającymi dla środków i materiałów są
odpowiednio:
- dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie 

substancje niebezpieczne - karta charakterystyki,
- dla preparatów dezynfekcyjnych   będących   wyrobami   medycznymi   deklaracja  zgodności  i 

certyfikat CE,
- dla  preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi  - Pozwolenie  Ministra 

Zdrowia na obrót produktem biobójczym
- dla kosmetyków – Potwierdzenie wpisu do portalu CPN.

W związku z powyższym prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania atestów i 
dopuszczenie w/w dokumentów w miejsce wymaganych atestów.
Odpowiedź:
Zgoda

Pytanie nr 30
Zwracamy się z prośba o modyfikację § 11 pkt 2 załącznika nr 3 do SIWZ (Projekt Umowy)

oraz  punktu  2  ppkt  1  załącznika  nr  1  di  SIWZ  (Formularz  oferty),  poprzez  dodanie  zapisu
dotyczącego postanowienia w przedmiocie corocznej waloryzacji wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy z tytułu świadczonych usług w następującym brzmieniu: „Wynagrodzenie wykonawcy
będzie  podwyższone  od  początku  nowego  roku  kalendarzowego,  w  przypadku  wzrostu
minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  w  rozumieniu  ustawy z  dnia  10  października  2002r.,  o
minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (Dz.  U  Nr  200,  poz.  1679  ze  zm.).  Podwyższenie
wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie o kwotę stanowiącą iloczyn liczby pracowników
wykonawcy  wykonujących  przedmiot  umowy  oraz  kosztów  pracodawcy  związanych  z
podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę” 

Należy stwierdzić, że w przypadku umów długoterminowych nie jest możliwe przewidzenie
zmian  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  w  momencie  zawarcia  umowy.
Wykonawcy  muszą  dokonywać  hipotetycznych  założeń,  co  do  wzrostu  minimalnego
wynagrodzenia. Często są to założenia znacznie zawyżone w stosunku do rzeczywistego wzrostu.
W  przypadku  wprowadzenia  przez  Szpital  do  projektu  umowy  postanowienia  dotyczącego



waloryzacji  wynagrodzenia,  wykonawcy   nie  będą   musieli  w  cenie  ofertowej  uwzględniać
hipotecznego  wzrostu  cen  usługi  związanej  ze  wzrostem  wynagrodzenia  minimalnego.
Wynagrodzenie  wykonawcy wzrośnie  proporcjonalnie  do  wzrostu  wynagrodzenia  minimalnego.
Wprowadzanie klauzul waloryzacyjnych jest, zatem korzystne dla obu stron umowy, gdyż pozwala
na dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy za świadczone usługi do rzeczywiście zwiększonych
kosztów  związanych  ze  wzrostem wynagrodzenia. 

 Należy wskazać, że dopuszczalność stosowania klauzul waloryzacyjnych w umowach w
sprawie  udzielenia  zamówień  publicznych  potwierdził  Sąd  Najwyższy  w  wykroku  z  dnia  7
października 2004 roku ( sygn. akt IV CK 75/04). 

Odpowiedź:
Zgodnie  ze  zmianą  treści  SIWZ  zamieszczoną  na  stronie  internetowej
http://www.snzoz.lublin.pl/index.php?strona=309 w dniu 19.11.2014 r.

Pytanie nr 31
Zwracamy się z prośba o modyfikację §11 pkt 2 załącznika nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) oraz
punktu 2 ppkt 1 załącznika nr 1 di SIWZ (Formularz oferty), poprzez wprowadzenie waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy. Proponujemy zapis:  „Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało
waloryzacji o  wskaźnik  wzrostu  cen  konsumpcyjnych  według  obwieszczenia  Prezesa  GUS
ogłoszonego na dany rok.” Brak klauzuli waloryzacyjnej w umowie długoterminowej jest sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego, prowadzi do pokrzywdzenia interesów wykonawcy w sytuacji
nieuwzględnienia waloryzacji. Brak klauzuli waloryzacyjnej w umowie długoterminowej (36 m-cy)
jest  sprzeczne  z  zasadami  współżycia  społecznego,  prowadzi  do  pokrzywdzenia  interesów
wykonawcy w sytuacji nieuwzględnienia waloryzacji. Wprowadzanie klauzul waloryzacyjnych jest,
zatem korzystne dla obu stron umowy, gdyż pozwala na dostosowanie wynagrodzenia. Wykonawcy
za  świadczone  usługi  do  rzeczywiście  zwiększonych  kosztów  związanych   ze   wzrostem
wynagrodzenia.
Odpowiedź:

Zgodnie  ze  zmianą  treści  SIWZ  zamieszczoną  na  stronie  internetowej
http://www.snzoz.lublin.pl/index.php?strona=309 w dniu 19.11.2014 r.

Pytanie nr 32
Zwracamy się z prośba o modyfikację §10 załącznika nr 3 do SIWZ (Projekt Umowy) poprzez
wprowadzenie  zapisu  umożliwiającego  stronom  rozwiązanie  umowy  z  3  miesięcznym
wypowiedzeniem.  Proponujemy  wprowadzenie  następującego  zapis:  „Każda  ze  stron  może
wypowiedzieć  umowę  z  ważnych  powodów  z  zachowaniem  3  miesięcznego  okresu
wypowiedzenia.” W przypadku  umów długoterminowych  w momencie  zawierania  stosunku
prawnego strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mających
negatywny  wpływ  wykonanie  zobowiązań  umownych  dla  każdej  ze  stron.  Wprowadzenie
możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do
zakończenia  stosunku  prawnego  pomiędzy  stronami,  jeżeli  z  określonych  powodów  nie  maja
możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

Pytanie nr 33
Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji IV.3.4 określił termin  składania ofert

na 26.11.2014 godz. 09:00, a w sekcji IV.3.8 określił warunki otwarcia ofert na dzień 26.11.2014r.
– godz. 09:00 (taka sama godzina złożenia i otwarcia ofert).

http://www.snzoz.lublin.pl/index.php?strona=309
http://www.snzoz.lublin.pl/index.php?strona=309


Natomiast w Rozdziale XI SIWZ w punkcie 1 Zamawiający wyznaczył termin  składania
ofert na 26.11.2014r do godz. 09:00, natomiast zgodnie z punktem 2 Rozdziału XI, otwarcie ofert
przypada 26.11.2014r. o godz. 09:30

Prosimy zatem o wyjaśnienie nieścisłości, co do godziny otwarcia ofert.

Odpowiedź:
Zgodnie  ze  zmianą  treści  SIWZ  zamieszczoną  na  stronie  internetowej
http://www.snzoz.lublin.pl/index.php?strona=309 w dniu 19.11.2014 r.

Pytanie nr 34
Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  do  mycia  szkła  laboratoryjnego  należy  stosować  specjalistyczny
preparat przeznaczony do tego celu.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuści srodek przeznaczony do mycia szkła laboratoryjnego.

Pytanie nr 35
Czy usługa transportu odbywa się wyłącznie w obrębie jednego budynku czy także między kilkoma
budynkami? 
Odpowiedź:

Usługa transportu odbywa  także między kilkoma budynkami. 

Pytanie nr 36
Jeśli transport odbywa się między budynkami, prosimy o wskazanie rodzaju transportu (żywności,
bielizny,  odpadów,  posiłków  itp.),  dróg  poszczególnych  rodzajów  transportu  (między  jakimi
budynkami) oraz odległości miedzy tymi budynkami.

Odpowiedź:

Transport żywności, bielizny, odpadów, leków itp. Drogi utwardzone na pow. ok 14 ha.

Pytanie nr 37
W zał. nr 1 do SIWZ pkt 2 ppkt 2 (2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia środka
transportu przystosowanego do przewożenia żywności.  Ponadto w §2 pkt 4 zał.  nr 3 do SIWZ
(Projekt Umowy) Zamawiający wymaga, aby ww. środek transportu posiadał opinię Państwowego
Inspektora Sanitarnego lub inny dokument potwierdzający, że środek transportu przeznaczony do
przewożenia żywności spełnia przepisane prawem wymagania sanitarne niezbędne do używania go
w tym celu.

W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie, czy pod pojęciem „środek transportu
przystosowany do przewożenia  żywności”  Zamawiający rozumie  samochód?  Czy Zamawiający
dopuszcza pojazd typu melex?

Odpowiedź:
Srodek transportu z zamknietą przestrzenią ładunkową.

Pytanie nr 38
W §4  pkt  1  Zamawiający  zapisał,  że  do  obowiązków  Wykonawcy  należy  transport  posiłków,
termosów  i  pojemników  żywnościowych  do/z  kuchni  szpitalnej  z/do  kuchenek  oddziałowych.
Prosimy o podanie:
- czy kuchnia centralna znajduje się w osobnym budynku,
- odległości miedzy kuchnią centralną a poszczególnymi budynkami, do których transportowane są
posiłki.
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Odpowiedź:

Tak, budynki położone na pow. ok. 14 ha

Pytanie nr 39
Czy  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  także  zapewnienia  wózków  tzw.  kelnerskich  do
dystrybucji posiłków wewnątrz oddziałów?

Odpowiedź:
Nie

Pytanie nr 40
Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia wózków bemarowych?
Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 41
Czy transport  bielizny czystej,  leków, środków czystościowych i  art.  papierniczych itp.  ma być
wykonywany przy użyciu samochodu czy tylko wózka transportowego?

Odpowiedź:
Środek transportu z zamknietą przestrzenią ładunkową, dostosowany gabarytowo.

Pytanie nr 42
Czy  transport  bielizny  brudnej  i  odpadów  medycznych  ma  być  wykonywany  przy  użyciu
samochodu czy tylko wózka transportowego?
Odpowiedź:

Środek transportu z zamknietą przestrzenią ładunkową.

Pytanie nr 43
Czy Zamawiający potwierdza, iż w celu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający wymaga wykazania minimum dwóch usług sprzątania pomieszczeń wraz z usługami
opiekuńczo-pielęgnacyjnymi  i  higienicznymi  przy  pacjencie  oraz  dwóch  usług  transportu
wewnątrzzakładowego w placówce lecznictwa zamkniętego (tj. szpitalach lub sanatoriach).

Odpowiedź:
Zgodnie z rozdziałem V pkt. 2 lit. b SIWZ: W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22
ust.  
1 pkt 2 ustawy – Pzp, warunek dot. posiadania wiedzy i doświadczenia spełnią wykonawcy, którzy
zrealizowali  lub  są  w  trakcie  realizacji  minimum  dwóch  usług  sprzątania  pomieszczeń  wraz
 z  usługami opiekuńczo – pielęgnacyjnymi i  higienicznymi  przy  pacjencie  oraz  dwóch usług
transportu  wewnątrzzakładowego  w  placówce  lecznictwa  zamkniętego  (tj.  szpitalach  i
sanatoriach) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania
 i  odbiorców  oraz  załączenia  dokumentów  potwierdzających,  że  usługi  te  zostały  wykonane
należycie.  Każda z wykazanych usług musi opiewać na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł
brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto). W przypadku umów zawartych na okres dłuższy
niż  12  miesięcy  opisany  wyżej  warunek  uważa  się  za  spełniony,  jeżeli  wartość  usługi  w
przeliczeniu na okres 12 miesięcy w stosunku do okresu obowiązywania umowy wynosi nie mniej
niż 300 000 zł brutto.



Pytanie nr 44
W zał. nr 1 do SIWZ pkt 1 (Formularz Oferty) w kolumnie 5 tabeli Zamawiający wymaga

podania  miesięcznej  wartości  brutto  usług  opiekuńczo-pielęgnacyjnych  i  higienicznych  przy
pacjencie. Prosimy o sprecyzowanie, czy ww. usługi świadczone są w każdej z wymienionych w
tabeli komórce organizacyjnej?

Jeśli  nie,  prosimy o podanie,  w których komórkach organizacyjnych (spośród ujętych w
tabeli – pkt 1 zał. nr 1 do SIWZ) Wykonawca  ma świadczyć usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne i
higieniczne przy pacjencie.

Odpowiedź:
Oddział  Psychiatryczny  Dzienny,  COTUA,   Oddział  Psychiatryczny  Rehabilitacyjny  III,
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Pytanie nr 45
Prosimy o potwierdzenie, iż w celu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający wymaga wykazania minimum dwóch usług sprzątania pomieszczeń wraz z usługami
opiekuńczo-pielęgnacyjnymi  i  higienicznymi  przy  pacjencie  oraz  dwóch  usług  transportu
wewnątrzzakładowego  w  placówce  lecznictwa  zamkniętego  (tj.  szpitalach  lub  sanatoriach),  z
których każda musi opiewać na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł brutto oraz każda musi trwać
minimum 12 miesięcy.

Odpowiedź:
Zgodnie z rozdziałem V pkt. 2 lit. b SIWZ: W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22
ust.  
1 pkt 2 ustawy – Pzp, warunek dot. posiadania wiedzy i doświadczenia spełnią wykonawcy, którzy
zrealizowali  lub  są  w  trakcie  realizacji  minimum  dwóch  usług  sprzątania  pomieszczeń  wraz
 z  usługami opiekuńczo – pielęgnacyjnymi i  higienicznymi  przy  pacjencie  oraz  dwóch usług
transportu  wewnątrzzakładowego  w  placówce  lecznictwa  zamkniętego  (tj.  szpitalach  i
sanatoriach) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania
 i  odbiorców  oraz  załączenia  dokumentów  potwierdzających,  że  usługi  te  zostały  wykonane
należycie.  Każda z wykazanych usług musi opiewać na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł
brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto). W przypadku umów zawartych na okres dłuższy
niż  12  miesięcy  opisany  wyżej  warunek  uważa  się  za  spełniony,  jeżeli  wartość  usługi  w
przeliczeniu na okres 12 miesięcy w stosunku do okresu obowiązywania umowy wynosi nie mniej
niż 300 000 zł brutto.

Pytanie nr 46
Zgodnie z  aktualnym brzmieniem art. 142 ust. 5 ustawy PZP prosimy o wprowadzenie do
projektu/wzoru umowy zapisów:

Strony wprowadzą do umowy poprzez sporządzenie aneksu odpowiednie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany przepisów prawnych co do: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3)  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

Analogicznie prosimy skorygować zapis w zał. nr 1 , który aktualnie brzmi: 



„Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji przez cały okres trwania
umowy,
z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.”

Odpowiedź:
Zgodnie  ze  zmianą  treści  SIWZ  zamieszczoną  na  stronie  internetowej
http://www.snzoz.lublin.pl/index.php?strona=309 w dniu 19.11.2014 r.

Pytanie nr 47
Czy w zakres  przedmiotowego  postepowania  wchodzą  usługi  zwolnione  z  podatku  VAT?  Czy
Zamawiający podejmie się oceny ile stanowią procent?

Odpowiedź:
W  ocenie  Zamawiającego  obowiązek  zidentyfikowania  stawki  podatku  VAT  w  zakresie
przedmiotowych usług leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 48
Czy usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne i higieniczne przy pacjencie odbywają się zawsze w obecności
personelu medycznego?
Odpowiedź:
Nie zawsze.

Pytanie nr 49
Czy transport pacjentów odbywa się zawsze w obecności personelu medycznego?
Odpowiedź:
Nie zawsze.

Pytanie nr 50
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie godziny składania ofert z 9:00 na 10:00. dziękujemy
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie godziny składania ofert

Pytanie nr 51
Ile osób aktualnie wykonuje przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz
pomocy przy chorych
Odpowiedź
Zamawiający nie prowadzi takiej ewidencji

Pytanie nr 52
Ile osób aktualnie wykonuje przedmiot zamówienia:  transport wewnątrzzakładowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie prowadzi takiej ewidencji

Pytanie nr 53
Dot.  projektu  umowy  (zał.  3),  paragraf  3:  czy  pomieszczenie  socjalno-magazynowe  jest
wyposażone w meble? Czyją własnością są meble – Zamawiającego czy aktualnego wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiającego

Pytanie nr 54
Kto zapewnia szafki BHP na odzież dla pracowników Wykonawcy ?
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Odpowiedź:
Brak szafek BHP na odzież dla pracowników Wykonawcy

Pytanie nr 55
Gdzie mogą być umieszczone szafki BHP na odzież dla pracowników wykonawcy?
Odpowiedź:
W pomieszczeniu socjalno – magazynowym.

Pytanie nr 56
Dot.  projektu  umowy  (zał.  3),  paragraf  3:  czy  pomieszczenie  socjalno-magazynowe  wymaga
remontu lub adaptacji?
Odpowiedź:
Nie wymaga

Pytanie nr 57
W jakie dni  i w jakich godzinach ma być dostępna osoba bezpośrednio nadzorująca wykonanie
przedmiotu zamówienia ?
Odpowiedź:
W godzinach pracy personelu Wykonawcy.

Pytanie nr 58
Dot.  projektu  umowy  (zał.  3),  paragraf  3:  czy  Zamawiający  przewiduje  udostępnienie
pomieszczenia dla kierownika obiektu, brygadzisty nadzorującego kontakt?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie nr 59
Dot. projektu umowy (zał. 3), paragraf 3:  jaki koszt średniomiesięczny mediów  (zł netto) ponosi
wykonawca  aktualnie realizujący przedmiotowe zamówienia?
Odpowiedź:
737,32 zł netto/mc

Pytanie nr 60
Czy Zamawiający wymaga serwisu nocnego ? W jakiej obsadzie osobowej?
Odpowiedź:
Nie wymaga

Pytanie nr 61
Dot. zał. nr 2 do SIWZ: Prosimy  o podanie wymaganej obsady ilościowej (ile osób)  i godzinowej
(ile  godzin  pracy,  ile  dni  w  tyg.) pracowników  dedykowanych  do  sprzątania,  transportu  oraz
pomocy  przy  pacjencie  w  odniesieniu  do  jednostek  organizacyjnych  wyszczególnionych  w
załączniku.
Odpowiedź:
Zamawiający nie prowadzi takiej ewidencji

Pytanie nr 62
Czy  personel  wykonujący  czynności  sprzątania  może  także  świadczyć  czynności  pomocnicze
personelowi medycznemu przy pacjencie ?
Odpowiedź:
Tak, może.



Pytanie nr 63
Dot.  projektu  umowy  (zał.  3),  paragraf  9:   ile  termosów  i  o  jakiej  pojemności  posiada
Zamawiający? Ile zaś termosów  kupił dotychczas aktualny Wykonawca ?
Odpowiedź:
Termosy stanowią własność Zamawiającego ( 10, 20 l ok 100 szt)

Pytanie nr 64
Dot. projektu umowy (zał. 3), paragraf 10: jakie „ważne” powody ma na myśli Zamawiający w
zapisie nt. rozwiązania umowy? Jest to termin bardzo niesprecyzowany i pozwalający na różnoraką
interpretację.
Odpowiedź:
Zamawiający przyjmuje interpretację pojęcia “ważne powody” zgodną z art. 746 w zw. z art. 750
kc.

Pytanie nr 65
Dot. rozdz. V SIWZ , punkt 2
Wnioskujemy o uznanie spełnienia postawionego warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia
– w sytuacji gdy wykonawca okaże się zrealizowaniem 2 usług , z których każda miała w zakresie
„kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitala, transport wewnętrzny oraz
czynności pomocnicze przy pacjencie”.
Wykonawcy  specjalizujący  się  w  usługach  higieny  szpitalnej  bardzo  często  biorą  udział  w
przetargach i realizują kontrakty, gdzie przedmiotem zamówienia jest usługa zawierająca łącznie
kompleksowe  utrzymanie  czystości  w  pomieszczeniach  szpitala,  transport  wewnętrzny  oraz
czynności pomocnicze przy pacjencie. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie :
-2  usług  ,  z  których  każda  miała  w  zakresie  „kompleksowe  utrzymanie  czystości
w pomieszczeniach  szpitala,  transport  wewnętrzny  oraz  czynności  pomocnicze  przy
pacjencie”.
Odpowiedź:
Zgodnie z rozdziałem V pkt. 2 lit. b SIWZ: W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 
1 pkt 2 ustawy – Pzp, warunek dot. posiadania wiedzy i doświadczenia spełnią wykonawcy, którzy
zrealizowali  lub  są  w  trakcie  realizacji  minimum  dwóch  usług  sprzątania  pomieszczeń  wraz
 z usługami opiekuńczo – pielęgnacyjnymi i higienicznymi przy pacjencie oraz dwóch usług transportu
wewnątrzzakładowego w placówce lecznictwa zamkniętego (tj.  szpitalach i  sanatoriach) w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  -  w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania
 i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
Każda z wykazanych usług musi opiewać na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł brutto (słownie:
trzysta tysięcy złotych brutto). W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy opisany
wyżej warunek uważa się za spełniony, jeżeli wartość usługi w przeliczeniu na okres 12 miesięcy w
stosunku do okresu obowiązywania umowy wynosi nie mniej niż 300 000 zł brutto.

Pytanie nr 66
Czy Zamawiający ma jakiekolwiek wymagania odnośnie trzech środków transportu do przewozu:
-  żywności
- bielizny czystej, leków, środków czystościowych
- brudnej bielizny, odpadów medycznych?
Odp.  Zamawiający  wymaga  środków  transportu  o  zamkniętej  przestrzeni  ładunkowej
o  powierzchniach  wewnętrznych  wykonanych  z  materiałów  umożliwiających  ich  mycie
i dezynfekcję.



Pytanie nr 67
Jak odbywa się transport do miejsca tymczasowego przechowywania odpadów i brudnej bielizny
w obrębie budynku ? Czy Zamawiający wymaga przemieszczania się  za pomocą wózka/ wózków
do miejsca tymczasowego przechowywania? Jeżeli tak – w jakiej ilości?
Odp.  Zamawiający  zapewnia  wózki  do  transportu  odpadów  medycznych  zakaźnych  oraz
brudnej  bielizny  wewnątrz  budynków.  Zamawiający  wymaga  zapewnienia
pojemników/wózków do transportu odpadów komunalnych z budynków do kontenerów na
odpady.

Pytanie nr 68
Kto zapewnia wózek do transportu bielizny czystej wewnątrz budynków ? Jeżeli Wykonawca – w
jakiej ilości?
Odp. Wózki do transportu bielizny czystej wewnątrz budynków zapewnia Zamawiający.

Pytanie nr 69
Kto  zapewnia  wózek  do  rozwożenia,  dystrybucji   posiłków  wewnątrz  budynków  ?  Jeżeli
Wykonawca – w jakiej ilości? Jakiego rodzaju?
Odp.  Wózki  do  rozwożenia  i  dystrybucji   posiłków  wewnątrz  budynków  zapewnia
Zamawiający.

Pytanie nr 70
Kto zapewnia termosy ? Jeżeli Wykonawca – w jakiej ilości oraz pojemności? 
Odp. Termosy do transportu posiłków zapewnia Zamawiający.

Pytanie nr 71
Kto zapewnia pojemniki żywnościowe? Jeżeli  Wykonawca – w jakiej  ilości oraz pojemności  +
jakiego rodzaju? 
Odpowiedź:
Zamawiający, ok 200 szt ( poj. 3,33-10 l)

Pytanie nr 72
Prosimy podać ilość łóżek na oddziałach objętych przedmiotowym zamówieniem.
Odp.  Liczba  łóżek  w  oddziałach  objętych  zamówieniem:  całodobowy  oddział  terapii
uzależnienia od alkoholu (COTUA) – 57 łóżek, oddział psychiatryczny rehabilitacyjny III – 28
łóżek, oddział leczenia zaburzeń nerwicowych – 28 łóżek, oddział psychiatryczny dzienny – 22
miejsca.
Pytanie nr 73
W jakim preparacie dezynfekowane są obecnie sztućce i naczynia stołowe?
Odp. Obecnie dezynfekcja sztućców i naczyń stołowych w oddziałach wymienionych w SIWZ
odbywa się w preparacie Virkon dla higieny żywności.

Pytanie nr 74
Prosimy podać dotychczasowe średniomiesięczne zużycie  / miesięczne zapotrzebowanie  preparatu
do dezynfekcji sztućców i naczyń stołowych.
Odp. Do dezynfekcji sztućców i naczyń stołowych po jednym posiłku niezbędne jest użycie ok.
30 l roztworu roboczego preparatu. Zużycie miesięczne roztworu roboczego zależy od rodzaju
preparatu, jego trwałości i eksploatacji. W oddziale COTUA dezynfekcja sztućców i naczyń
stołowych odbywa się 1 raz w tygodniu. 

Pytanie nr 75
Wnosimy o skorygowanie zapisu w zał. nr 1 , który aktualnie brzmi :



w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do przedstawienia w ciągu 2 dni od wyboru 
oferty:
a) Planów Higieny dla poszczególnych komórek organizacyjnych w celu zatwierdzenia przez Zespół
Kontroli Zakażeń Szpitalnych do realizacji od momentu obowiązywania umowy.
b)wykazu środków czystościowych potwierdzających, które będą używane przy realizacji niniejszej 
usługi, zgodnych z procedurą, SZJ Q-KZ 1.3; KZ 1.4 "Sprzątanie i dekontaminacja 
pomieszczeń„ szpitalnych oraz sprzętu użytkowego", wraz z dostarczeniem kart charakterystyki 
substancji niebezpiecznej dot. środków przy użyciu których wykonywana jest
usługa. Wykaz środków będzie stanowić załącznik do umowy. Wykaz powinien zawierać następujące
informacje:
1) nazwę preparatu
2) substancję czynną
3) zakres działania bójczego
4) stężenie (w %)
5) czas działania
6) nr dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu (o ile dotyczy)
7) ogólną charakterystykę środka.”

Wnioskujemy, aby był to termin określony w dniach (np. 2 lub więcej) ale od podpisania umowy.
W postępowaniach przetargowych wybór oferty nie jest jednoznaczny z rozpoczęciem świadczenia
usługi,  dodatkowo  zawsze  istnieje  możliwość  wniesienia  odwołania przez  któregokolwiek
z oferentów. 
Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, iż Wykonawca powinien sporządzić Plan Higieny oraz wykaz
środków czystościowych w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 76
Czy  Zamawiający  określa  minimalną  obsadę  potrzebną  w  jedno  mniemaniu  do  wykonania
przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie nr 77
Czy Zamawiający wymaga konserwacji podłóg przez Wykonawcę? Jeżeli tak, prosimy podać:

- jak często,
- jaki jest metraż podłóg do konserwacji,
- jaki rodzaj podłóg wymaga konserwacji?

Odpowiedź:
Konserwacji  wymagają wykładziny PCV obejmujące  ok 2/3  powierzchni  wchodzacej  w skład
przedmiotu zamówienia, 1 x w miesiącu

Pytanie nr 78
Co mieści się w pomieszczeniach  po Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej ?
Odp. W pomieszczeniach  po Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej mieszczą się:
-  pomieszczenia  w  których  wykonywane  są  zabiegi  rehabilitacyjne  dla  pacjentów
przebywających  w  oddziałach  szpitala  (pomieszczenia  hydroterapii,  pomieszczenia
fizykoterapii – 4 boksy),
- pomieszczenia w których wykonywane są zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej w tym szatnia
dla pacjentów,
- pomieszczenia administracyjno-biurowe.

Pytanie nr 79
Kto zapewnia płyn do mycia szkła aptecznego?



Odp. Płyn przeznaczony do mycia szkła aptecznego zapewnia Wykonawca.

Pytanie nr 80
Kto zapewnia płyn do mycia szkła laboratoryjnego?
Odp. Płyn przeznaczony do mycia szkła laboratoryjnego zapewnia Wykonawca.

Pytanie nr 81
Ile podajników na papier toaletowy posiada Zamawiający na obiektach objętych usługą sprzątania –
prosimy o odpowiedź z podziałem podajniki  na dużą (Jumbo) i małą rolkę.
Odpowiedź:
Mała rolka – 120 podajników

Pytanie nr 82
Ile podajników na ręczniki jednorazowe posiada Zamawiający na obiektach objętych usługą sprzątania –
prosimy o odpowiedź z podziałem na podajniki na ręczniki składane ZZ i ręczniki w roli.
Odpowiedź:
Ręczniki w roli Maxi 120 podajników

Pytanie nr 83
Ile  dozowników  na  mydło  posiada  Zamawiający  na  obiektach  objętych  usługą  sprzątania?  Jakiej
pojemności sa te dozowniki?
Odpowiedź:
Pojemność nie mniejsza niż 0,5 l – 130 podajników

Pytanie nr 84
Kto zapewnia środki dezynfekcyjne do rąk dla personelu szpitala?
Odp. Środki dezynfekcyjne do rąk dla personelu szpitala zapewnia Zamawiający.

Pytanie nr 85
Prosimy podać metraż okien wymaganych do mycia przez Wykonawcę. Prosimy zaznaczyć czy podany
metraż jest powierzchnią jedno- czy dwustronną?
Odpowiedź:
Każde  z  pomieszczeń,  zgodnie  z  wykazem  komórek  organizacyjnych  objetych  zamówieniem
posiada co najmniej 1 okno o powierzchni nie mniejszej niż 2 m2, powierzchnia jednostronna

Pytanie nr 86
Czy w ramach usługi  Wykonawca ma również myć przeszklenia, okna na wysokości? Prosimy o podanie
powierzchni  przeszkleń  w  m2 wymagających  wykorzystania  sprzętu  na  wysokości?  Jakie  techniki
czyszczenia można zastosować u Zamawiającego – techniki alpinistyczne, rusztowania, wysięgniki? 
Odpowiedź
Przedmiot zamówienia obejmuje ok. 15 okien podlegających myciu alpinistycznemu:
Pytanie nr 87
Prosimy potwierdzić, że lampy sufitowe, oświetleniowe do mycia zdejmuje i zakłada pracownik
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Tak

Pytanie nr 88
Kto zapewnia wózki do transportu materiałów do i z sterylizatornii? Jeżeli Wykonawca – prosimy
podać wymaganą ilość i żądane cechy wózka.
Odp. Transport pojemników z materiałami do i ze sterylizatorni odbywa się w sposób ręczny.



Pytanie nr 89
Kto zapewnia pojemniki/kosze, w których transportowane są materiały do i z sterylizatornii? Jeżeli
Wykonawca – prosimy podać ilość i wymiary
Odp. Pojemniki do transportu materiałów do i ze sterylizatorni zapewnia Zamawiający.

Pytanie nr 90
Czy Zamawiający posiada zmywarki do naczyń ? Ile ? Kto zapewnia do nich środki ?
Odp. Zamawiający w oddziałach wymienionych w SIWZ nie posiada zmywarek do naczyń.
Mycie naczyń odbywa się w sposób ręczny. Środki do mycia i dezynfekcji naczyń zapewnia
Wykonawca.

Pytanie nr 91
Czy Zamawiający posiada myjnie-dezynfektory? Ile ? Kto zapewnia do nich środki ?
Odp. Zamawiający w oddziałach wymienionych w SIWZ nie posiada myjni-dezynfektorów.

 Pytanie nr 92
Czy Zamawiający  zezwala  na  zamontowanie  pralnico-suszarki  do  mopów  i  ścierek  na  terenie
szpitala ?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie nr 93
Ile  pojemników (oraz  w  jakiej  pojemności)  do  dezynfekcji  przez  zanurzenie  kaczek,  basenów
posiada Zamawiający?
Odp.  Dezynfekcja  kaczek  i  basenów  może  odbywać  się  sporadycznie  w  3  oddziałach
całodobowych wymienionych w SIWZ, do dezynfekcji używane są pojemniki wielkości śr. 30-
50 l.

Pytanie nr 94
Jaką  ilość  koszy  na  odpady  medyczne  -  zakaźne,  medyczne  specjalne,  medyczne  pozostałe  i
komunalne posiada Zamawiający na powierzchniach objętych przedmiotowym zamówieniem – w
jakiej pojemności?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada ok.  30 szt  pojemników na odpady medyczne o pojemnościach 35-50 l.,
odpady komunalne – 260 szt. O pojemnosciach 9-50 l.

Pytanie nr 95
Zamawiający wymaga od wykonawcy
„środków do mycia narzędzi medycznych po dezynfekcji”
- prosimy podać dotychczas stosowany środek i jedno średniomiesięczne zużycie
Odp.  Zamawiający  zapewni  we  własnym  zakresie  preparat  myjąco-dezynfekcyjny  do
narzędzi.
Pytanie nr 96
Prosimy o podanie średniego miesięcznego zużycia  / wymaganej ilości miesięcznej:
- papieru toaletowego mała rolka (szary, 1-warstwowy, zwykły)
- papieru toaletowego duża rolka (Jumbo)
- ręczników jednorazowych w roli Maxi białych
- ręczników typu ZZ – składane
- mydła w płynie
- płynu do mycia naczyń
- worków z rozbiciem na kolory i pojemności
Odpowiedź:



Papier toaletowy (szary, mała rolka, jednowarstwowa) – 2 000 szt., reczniki jednorazowe w roli
Maxi – 800 szt, mydło – ok. 1 950 l

Pytanie nr 97
 Czy przedmiotowe zamówienie jest obarczone przejęciem pracowników w trybie art. 23` KP?
 Jeżeli tak wnioskujemy o podanie WSZELKICH danych KADROWO-PLACOWYCH (bez imion
i nazwisk, szeregując pracowników wg np. „pracownik 1”, pracownik 2” itd.) uwzględniających
poniższe kwestie z podaniem okresu, za jaki sporządzono zestawienie (wnioskujemy aby były to 3
ostatnie miesiące rozliczeniowe):

a) Ilu pracowników ma być przejętych w trybie art. 23` KP?
b) Jaki jest wiek, płeć, stanowiska, dobowa norma czasu pracy pracowników?
c) Jaki jest wymiar obowiązującego czasu pracy (etatu) poszczególnych pracowników?
d) Ilu pracowników posiada skrócony czas pracy czyli 7 h dziennie i 35 tygodniowo.
e) Na jaki okres mają umowy?
f) Jaki mają okres wypowiedzenia?
g) Jaki mają ogólny staż pracy?
h) Jaki mają staż pracy u Zamawiającego?
i) Jaka jest wysługa lat w % ?
j) Wnioskujemy o podanie WSZYSTKICH kosztów pracodawcy związanych z zatrudnianiem

tych pracowników wraz ze wszystkimi dodatkami w rozbiciu  na:  
- wynagrodzenia zasadnicze, 
- wszelkie premie,
- dodatki wyrównawcze,
- dodatki stażowe, wysługa lat kwotowo
- inne stałe dodatki, 
- ZUS pracodawcy, 
- wszelkie  dodatki  za pracę w nocy i święta, 
- wynagrodzenie brutto

k) Czy w okresie świadczonej usługi Wykonawca ma  brać pod uwagę odprawy emerytalne?
Jeśli tak, to jakiej wielkości , w jakim czasie i dla których pracowników?

l) Czy  przejęci  pracownicy  w  trakcie  realizacji  umowy  nabędą  prawo  do  nagród
jubileuszowych  lub  dodatków  stażowych?  Jeśli  tak  to,  w  jakiej  wysokości?  W  jakim
terminie?

m) Prosimy o podanie wykazu urlopów poszczególnych pracowników, tj. zaległych i bieżących.
n) Czy  Zamawiający  posiada  jakiekolwiek  zaległości  z  tytułu  stosunku  pracy  wobec

pracowników przewidzianych do przekazania 23`KP? Jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej
wysokości?  (w szczególności  niewypłacone  nagrody jubileuszowe,  opóźnienia  z  wypłatą
wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy
w dni wolne, dyżurów itp.)?

o) Jakie są ewentualne potrącenia z wynagrodzeń przejmowanych pracowników?
p) Czy  Zamawiający  będzie  ponosił  pełną  odpowiedzialność  za  zobowiązania  wobec

pracowników przekazanych nowemu wykonawcy w trybie art.23´ KP powstałe przed dniem
przekazania?

q) Czy przejmowani pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy?
r) Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisywany ze

związkami  zawodowymi,  w  którym  pracodawca  zobowiązuje  się  do  jakichkolwiek
gwarancji w zakresie zatrudniania pracowników lub wysokości ich wynagradzania?

s) Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich
zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikacje ich
stosunków pracy?

t) Czy  pracownicy   przekazani  do  przejęcia  23`KP  są  objęci  Zakładowym  Funduszem



Świadczeń Socjalnych, jeśli tak to proszę o jego udostępnienie?
u) Proszę  o  przekazanie  danych  dotyczących  odpisów  dokonywanych  na  ZFŚS  oraz  na

obligatoryjne świadczenia socjalne.
v) Czy  do  dnia  przekazania  pracowników  nowemu  pracodawcy  -  pracownicy  nabędą  u

Zamawiającego prawo do wypłaty obligatoryjnych świadczeń z ZFŚS – jeżeli tak to jakich i
w jakiej wysokości?

w) Czy  wśród  pracowników,  którzy  mają  być  przejęci  są  pracownicy  objęci  ochroną
przedemerytalną? Jeśli tak, to ile osób, prosimy o wskazanie w tabeli?

x) Czy w grupie tych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie chronieni? Jeżeli tak
to prosimy o podanie ich liczby oraz jakiego rodzaju przysługuje im ochrona. 

y) Jaki  jest  stan  wykorzystania  urlopów  wypoczynkowych  w  rozbiciu  na  poszczególnych
pracowników za ostatnie 3 poprzednie lata na dzień przejęcia pracowników?

z) Czy Zamawiający wypłaci pracownikom ekwiwalent za zaległe urlopy wypoczynkowe?
aa) Jaki jest stan godzin świątecznych i nadgodzin w rozbiciu na poszczególnych pracowników?
ab) Czy wśród  pracowników do przejęcia są osoby niepełnosprawne? Jeżeli tak, to prosimy o

podanie liczby osób niepełnosprawnych oraz stopnia niepełnosprawności. 
ac) Prosimy podać datę ważności badań lekarskich 
ad) Czy pracownicy do przejęcia   są  oni  objęci  jakimikolwiek gwarancjami  w zakresie  ich

zatrudniania  lub  wynagradzania,  które  mogą  uniemożliwić  modyfikację  ich  stosunków
pracy?  Czy   pracownikom  wypowiedziano  warunki  umowy  w  części  dotyczącej
wynagrodzeń? Jeżeli  tak,  to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione do dnia ich
przejęcia?

ae) Czy wynagrodzenie tych pracowników uwzględnia podwyżki zagwarantowane ustawowo?
af) Czy  w  okresie  trwania  niniejszej  umowy  pracownicy  nabędą  prawo  do  wypłaty

dodatkowych składników wynagrodzenia? Jeżeli tak to prosimy o podanie ich kwot, liczby
osób uprawnionych z podziałem na stanowiska oraz terminy ich wypłat. 

ag) Czy  wszyscy  pracownicy  wykonują  aktualnie  pracę,  czy  korzystają  z  urlopów
wypoczynkowych,  przebywają  na  zwolnieniu  lekarskim,  świadczeniu  rehabilitacyjnym,
urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub bezpłatnym?

ah) Czy pracownicy przeznaczeni do przejęcia są członkami związków zawodowych,  w tym
członkami zarządów tych związków, lub zostali objęci obroną związku zawodowego?

ai) Czy  przez  byłych  pracowników  bądź  aktualnie  realizujących  przedmiot  niniejszego
zamówienia zostały wszczęte pracownicze procesy sądowe? Jeżeli tak, to w jakim stadium
się znajdują,  w ilu  procesach zapadły prawomocne wyroki,  na jaką opiewają kwotę,  ile
pozostaje w trakcie rozpoznania?

aj) Czy w przypadku ograniczenia  przedmiotu  zamówienia  lub  wcześniejszego wygaśnięcia
stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy na świadczenie usług stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia, Zamawiający pokryje koszty związane z rozwiązaniem
stosunków pracy z przejętymi pracownikami?

ak) Czy  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  ponownego  zatrudnienia  lub  wskazania  następcy
prawnego przejętych pracowników w razie rozwiązania umowy?

al) Czy Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia pracowników w przypadku
zakończenia usługi?

am) Czy Zamawiający gwarantuje przekazanie wraz z pracownikami niewykorzystane do dnia
przekazania , środki z ZFŚS w przeliczeniu na jednego przekazywanego pracownika? Jeśli tak, to
w jakiej wysokości?

an) Czy są udzielane pożyczki z ZFŚS? Jeśli tak, to prosimy podać ilość i wielkość udzielonych
pożyczek.

ao)  Czy spłaty pożyczek mają spływać na konto Zamawiającego czy wykonawcy?  Prosimy o wzór
porozumienia regulującego tę kwestię

ap) Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej w dokumentacji przetargowej kopii Regulaminu 
Pracy, Regulaminu Wynagrodzenia, Regulaminu Premiowania itp. -  którymi objęci sąpracownicy



przejmowani w trybie 23 KP.
Odp. Nie

Pytanie nr 98 
Zwracamy  się  o  zamieszczenie  w  projekcie  umowy  (zał.  3)  postanowienia  umożliwiającego
stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym  wypowiedzeniem.
W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 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.  Obowiązujące  przepisy ustawy prawo zamówień  publicznych  nie  zawierają  w  tym
zakresie żadnych zakazów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.
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