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Kraków, 23 czerwca 2017r. 
 

wg rozdzielnika 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-15/17 
Przetarg nieograniczony pn. "Usługi kompleksowego utrzymania czystości" 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na 
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 
roku, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 

1. Zamawiający określił w projekcie umowy stanowiącym załącznik do siwz możliwości 
wcześniejszego rozwiązania umowy. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod 
pojęciem nierzetelnego realizowania obowiązków. Jakie szczególne, rażące naruszenia 
postanowień umownych mogą prowadzić do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym? Co Zamawiający rozumie pod pojęciem usługi złej jakości?  
Odpowiedź: Zamawiający w paragrafie 3 projektu umowy określ przykładowe okoliczności 
określające nierzetelne realizowanie obowiązków.  
Pod pojęciem usługi złej jakości Zamawiający rozumie w np. niedokładne, niestaranne 
wykonie obowiązków kreślonych umową.  

2. Zamawiający określił w projekcie umowy stanowiącym załącznik do siwz możliwości 
wcześniejszego rozwiązania umowy. Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie możliwości 
wypowiedzenia umowy w przypadku dwukrotnego nie informowania Zamawiającego o 
zmianach w składzie personelu, uzasadniając go następująco: W sytuacjach niezależnych od 
Wykonawcy np. nagłej choroby pracownika należy reagować szybko aby zapewnić ciągłość 
usługi na danym oddziale, danej komórce organizacyjnej szpitala. W takich sytuacjach 
poinformowanie przedstawicieli Zamawiającego o zmianie pracownika jest awykonalne.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu. Zamawiający 
biorąc pod uwagę przedstawiona argumentację modyfikuje treść zapisu określonego w 
paragrafie 3 ust. 2 tiret 2 projektu umowy na następujący: 
„dwukrotnego nie informowania Zamawiającego o zmianach w składzie personelu z 
wyjątkiem sytuacji nagłych, na które Wykonawca nie miał wpływu” 

3. Wnosimy o modyfikację wzoru umowy w §7 poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych o 
50%. Wysokość kar jest nieadekwatna do naruszeń opisanych w poszczególnych ustępach  
i naraża Wykonawcę na poniesienie strat wynikających z realizacji umowy. Podkreślić należy, 
że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Zespołów 
Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego w 
umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad 
zachowania uczciwej konkurencji . 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację paragrafu 7 projektu 
umowy: 
„1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych: 
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a) w wysokości 8% wartości zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 1 gdy Zamawiający 
rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym na skutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości: 
-  1,5 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 4 ust. 2 a w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania czynności codziennych  (zał. nr 1) za każde 
uchybienie, 
-  2 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 4 ust. 2 a w przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania czynności tygodniowych  (zał. nr 1) za każde uchybienie, 
-  4 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 4 ust. 2 a w przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania czynności miesięcznych  (zał. nr 1) za każde uchybienie, 
-  7 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 4 ust. 2 a w przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania czynności kwartalnych  (zał. nr 1) za każde uchybienie, 
- 2  % wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 4 ust. 2 a za dzień w którym 
stwierdzono brak wymaganej obsady personalnej (zał. nr 1). 

c) w wysokości 0,5% wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 4 ust. 2 a w przypadku 
nieterminowego wykonania usług tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych  za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 

d) w wysokości 3 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 4 ust. 2 a w przypadku 
braku środków higieny oraz środków do mycia i dezynfekcji, o których mowa w zał. nr 1 do 
umowy za każdy taki przypadek,  

e) w wysokości 3 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 4 ust. 2 a w przypadku 
zastosowania środków higieny, środków do mycia i dezynfekcji, sprzętu urządzeń 
niezgodnie z niniejszą umową za każdy taki przypadek,  

f) w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w § 4 ust. 2 a w przypadku 
dopuszczenia do pracy przez Wykonawcę osób wykonujących przedmiot mniejszej umowy, 
które są po wpływem alkoholu lub innych używek zmieniających percepcje w 
wykonywaniu przedmiotu umowy. 

g) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) za każdą osobę za każdy dzień pracy osoby 
niezgodnie z wymaganiami postawionymi w § 12 (umowy o pracę) w wysokości. 

h) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) za każdy przypadek naruszenia obowiązku 
zachowania ochrony danych osobowych, o którym mowa w § 11 . 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego z 
wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu zgodnie z niniejszą umową. 
3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do rozwiązania umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku 
opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu zapłaty. „ 

 
4. Zamawiający wśród ogółu prac objętych niniejszym postępowaniem wymienia usługi : 

a. Odbierania basenów, kaczek, nocników, słoi na zbiórki dobowe moczu, misek 
nerkowatych, itp. sprzętu. 

b. Przenoszenie łóżek z pacjentem z sali do sali jako pomoc personelowi 
Powyższe usługi  są „czynnościami służącymi profilaktyce zdrowia”, korzystającymi ze 
zwolnienia z podatku VAT określonego w ustawie o VAT.  W związku z powyższym wnosimy o 
dodanie osobnej pozycji w formularzu ofertowym umożliwiającą wycenę w/w czynności. 
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Niemożliwym bowiem jest wycenić czynności pomocnicze przy pacjencie za m2.  W/w 
czynności winny być wycenione wg zryczałtowanej stawki miesięcznej.  

Odpowiedź: Zamawiający stoi na stanowsiku, iż czynności, o których mowa wyżej mogą zostać 
wkalkulowane w stawki okresowe w formularzu cenowym, co też miało miejsce w 
dotychczasowej praktyce. Wykonawca jako profesjonalista jest wstanie ocenić udział powyższych 
czynności w poszczególnych strefach (szara/biała).  
5. Zamawiający w SIWZ wśród ogółu prac wymienia także prace pomocnicze przy pacjencie 

(wymienione w poprzednim pytaniu jako „czynności służące profilaktyce zdrowia”). 
Zważywszy na fakt, iż: 

a. są one zwolnione z podatku VAT, natomiast prace pozostałe są opodatkowane wg 
stawki 23%, 

b. prawidłowość ustalania relacji pomiędzy sprzedażą opodatkowaną a zwolnioną w już 
realizowanych kontraktach tego typu jest przedmiotem zainteresowania Urzędów 
Kontroli Skarbowej (w praktyce – organy te prowadzą obecnie ogólnopolskie 
kontrole w firmach świadczących usługi outsourcingowe, m.in. przesłuchując w ich w 
toku zatrudnioną w szpitalach kadrę menedżerską, co prowadzić ma do 
obiektywnego ustalenia w toku kontroli wartości usługi zwolnionej w całej jej 
wartości), 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, jaki procent wartości usługi brutto 
będą one w opinii Zamawiającego stanowić? 
W opinii Wykonawcy – ustalenie relacji pomiędzy wartością sprzedaży opodatkowanej i 
zwolnionej przez Zamawiającego, już na etapie prowadzonego postępowania – pozwoli na 
uniknięcie opisanych powyżej czynności w przyszłości. 
Odpowiedź: Zamawiający zobowiązany jest dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, do 
czego niezbędna jest wartość brutto oferty. Tym samym, Zamawiający pozostawia 
Wykonawcy określenie stawki podatku VAT, bowiem to wykonawca na etapie realizacji 
zamówienia będzie samodzielnie się rozliczał. 

6. Zwracamy uwagę Zamawiającego iż w projekcie umowy brak jest odpowiednich zapisów 
umożliwiających  wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej. Obowiązek 
wprowadzenia do umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej na okres dłuższy niż 
12 miesięcy, postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynika wprost z art. 142 ust. 5 pkt 2 Pzp. Przepis ten 
został zmieniony z dniem 1 września 2016r. przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o 
zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 
zmieniającej m.in. ustawę z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę. Tym samym, Zamawiający jest zobowiązany do wprowadzenia do projektu umowy 
klauzuli waloryzacyjnej obejmującej minimalną stawkę godzinową.  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis określony w par. 10 ust. 1 pkt 7 projektu umowy i 
nadaje mu brzmienie: 
„w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Zmianie ulegnie wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy określona w niniejszej umowie, w oparciu o wskaźnik wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, wynikający z 
obowiązujących przepisów prawa” 
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7. W związku z zastosowaniem pozacenowego kryterium oceny ofert tj. zaoferowanie 
dodatkowych myć przeszkleń, luxferów, daszków do wysokości II- go piętra z zastosowaniem 
technik wysokościowych prosimy o precyzyjne określenie: 

a. Ilości m2 jednorazowego mycia w/w powierzchni 
b. Częstotliwości mycia w/w powierzchni bez zaoferowanych dodatkowych myć 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, ze chodzi mu o mycie przeszkleń, luxferów, daszków do 
wysokości II- go piętra z zastosowaniem technik wysokościowych tylko w zakresie Pawilonu 
(Strzelecka 2A). Powierzchnia przeszkleń i daszków do jednorazowego mycia wynosi ok 70 
m2. Powierzchnia luksferów do jednorazowego mycia wynosi ok 17 m2.  . Częstotliwość 
została określona w załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. I. ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYNNOŚCI  
w obiektach WSSD im. św. Ludwika w Krakowie, podpunkcie: 29. Tereny zewnętrzne 

8. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie metrażu poszczególnych oddziałów, komórek i 
jednostek organizacyjnych Szpitala tj. jednostek wskazanych w rozdziale IV załącznika nr 2 do 
SIWZ (Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) w tabeli dot. minimalnej liczby 
pracowników niezbędnych do wykonania zamówienia. Przedstawiona powierzchnia bez 
podziału na poszczególne komórki stanowi niekompletną informacje dla Wykonawców 
ubiegających się o niniejsze zamówienie.  
Odpowiedź: Zamawiający udostępnił Wykonawcy wykaz powierzchni do sprzątania, w którym 
wskazał lokalizacje i przeznaczenie poszczególnych komórek. Szczegółowy wykaz powierzchni 
jest elementem załącznika nr 2 do SIWZ i udostępny jest w formie 2 załączników Excel (I -
Budynek Główny, II -Pawilon). 

9. Czy pomieszczenia o których mowa w rozdziale VIII Siwz będą udostępnione Wykonawcy 
bezpłatnie? Jeżeli nie prosimy o wskazanie wszystkich kosztów związanych z najmem 
pomieszczeń. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż koszty związane z udostepnieniem pomieszczeń i 
mediami wynoszą 3000,00 zł miesięcznie co reguluje projekt umowy.  

10. Prosimy o udostępnienie umowy najmu pomieszczeń. 
Odpowiedź: Zamawiający w dotychczasowej praktyce nie zawierał umowy najmu.  

11. Czy Wykonawca będzie ponosił jakiekolwiek koszty związane z opłatami za media w 
wynajmowanych pomieszczeniach. Jeśli tak, proszę podać ich wysokość. Powyższe jest 
niezbędne do prawidłowego skalkulowania  usługi. 
Odpowiedź: Opłaty mieszczą się w kwocie, o której mowa w pytaniu 9. 

12. Prosimy o informacje, czy pomieszczenia przeznaczone pod Wynajem znajdują się w 
odpowiednim stanie technicznym pozwalającym na wykonanie usługi? Czy Zamawiający 
posiada jakiekolwiek decyzje wydane przez odpowiednie jednostki nakazujące wykonanie 
określonych prac dostosowawczych w/w pomieszczenie? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyjaśnia, iż ewentualne dostosowanie pomieszczeń w związku 
z otrzymanymi decyzjami wiążą zamawiającego.  

13. Czy pomieszczenia , które Zamawiający wydzierżawi Wykonawcy wyposażone są w meble, 
regały, itd.?,   
Odpowiedź: Tak. 

14. Proszę podać  miesięczną kwotę netto i  brutto z ostatnich (kwiecień, maj  2017 r.) dwóch 
faktur za usługę sprzątania. 
Odpowiedź: Faktury za miesiąc kwiecień i maj wyniosły odpowiednio: 79 760,20 zł brutto, 
73 335,24 zł netto.  

15. Prosimy o wskazanie ilości łóżek w podziale na poszczególne oddziały. 
Odpowiedź: Poniżej stosowny wykaz.  
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Oddział
Liczba łóżek/

miejsc

Oddział Pediatryczny Dzieci Starszych 7

Pododdział Alergologii 4

Pododdział Gastrologiczny 4

Oddział Dzieci Młodszych 20

Pododdział Neonatologii i Patologii Noworodka 12

Oddział Dzieci Starszych 25

Oddział Pulmonologiczny 19

Oddział Psychiatrii Dzieci 20

111

Oddział Psychiatrii Dzieci - dzienny 25  
16. Zamawiający określił, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należał zakup następującego 

asortymentu: 
a. dozowniki na mydło w płynie - dotyczy  punktów  wskazanych przez Zamawiającego; 
b. podajniki na ręczniki w systemie „zz” oraz rola w punktach wskazanych przez 

Zamawiającego; 
c. podajników na papier toaletowy w węzłach sanitarnych wskazanych przez 

Zamawiającego. 
Prosimy o doprecyzowanie rodzaju  i podanie dokładnej ilości podajników jakie ma 
dostarczyć Wykonawca. Czy w momencie rozpoczęcia usługi Zamawiający jest w pełni 
zabezpieczony w podajniki, jeśli nie prosimy o określenie ilości jakie ma dostarczyć 
Wykonawca.  
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
- podajniki na mydło zamykane, na wkłady zabezpieczone zaworem zwrotnym, poj, 1 l, 
obecnie zamontowane są podajniki TORK, CATRINA, 
-  podajniki na ręczniki do obsługi ręcznej, bezdotykowe, typu rolka oraz w systemie „zz” 
obecnie zamontowane są podajniki TORK, CATRINA, 
- podajniki na papier toaletowy  typu jumbo. 
Zamawiający zabezpieczony jest w momencie rozpoczęcia usługi w podajniki z wyjątkiem 
sytuacji nagłych, jak np. uszkodzenie podajnika.  

17. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby używał środków dezynfekcyjnych do powierzchni 
szpitalnych posiadających pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Jednocześnie 
Zamawiający wymaga, aby powierzchnie zanieczyszczone organicznie dezynfekować 
preparatem chlorowym. Pragniemy poinformować, że obecnie na rynku nie ma preparatów 
chlorowych posiadających pozytywną opinie IMiDz. Prosimy zatem o dopuszczenie środka do 
dezynfekcji na bazie chloru bez opinii IMiDz. W przeciwnym wypadku żaden oferent nie 
będzie w stanie przygotować oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w w/w sytuacji środki do dezynfekcji na bazie chloru bez 
opinii IMiDz. 

18. Zamawiający wymaga dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych. Czy Zamawiający 
dopuści do tej czynności preparat na bazie skażonego alkoholu o spektrum B, F, V, Tbc bez 
opinii IMiDz 
Odpowiedź: Tak. 

19. Zamawiający wymaga ewentualnego mycia i dezynfekcji żaluzji we wszystkich 
pomieszczeniach. Prosimy o potwierdzenie, że dezynfekcji podlegają tylko żaluzje zmywalne. 
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Jeśli dezynfekcji mają podlegać również żaluzje tekstylne prosimy o dopuszczenie środka bez 
opinii IMiDz. W przeciwnym wypadku żaden oferent nie będzie w stanie przygotować oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dezynfekcji podlegają tylko żaluzje zmywalne. 

20. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby używał środków dezynfekcyjnych do powierzchni 
szpitalnych posiadających pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Prosimy o 
dopuszczenie także innych preparatów (jest to konieczne i wynika z pozostałych wytycznych 
Zamawiającego), które nie mają wymaganej opinii Instytutu Matki i Dziecka, a są niezbędne 
do stosowania zgodnie z innymi wymaganiami zawartymi w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w w/w sytuacjach takie preparaty. 

21. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma wanny z hydromasażem? Jeśli tak, w jaki 
sposób mają one być dezynfekowane ( przez przetarcie czy przez zanurzenie) 
Odpowiedź: Zamawiający ma wanny z hydromasażem. Dezynfekcja ma odbyć się przez 
przetarcie i przez zanurzenie.  

22. Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie środków do dezynfekcji rąk? 
Odpowiedź: Nie. 

23. Czy Zamawiający posiada myjnie dezynfektory? Jeśli tak, do kogo należy zapewnienie 
środków do w/w? W przypadku, jeśli należy to do Wykonawcy prosimy o sprecyzowanie 
rodzaju środka. 
Odpowiedź: Zamawiający posiada myjnie dezynfektory Firmy GETINGE. Wykonawca 
zapewnia środki, zgodne z wymogami producenta.  

24. Czy wśród podłóg podlegających usłudze polimeryzacji są podłogi  przewodzące? 
Odpowiedź: Nie. 

25. Prosimy o wskazanie metrażu powierzchni podlegających usłudze polimeryzacji z podziałem 
na ich  rodzaje  - niezbędne do doboru właściwych środków konserwujących. 
Odpowiedź: Na dzień rozpoczęcia zamówienia Zamawiający nie wymaga takich usług, chyba, 
ze w wyniku remontu zajdzie taka konieczność.  

26. Ile obecnie osób realizuje usługę sprzątania na rzecz Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający określił w załączniku nr 2 do SIWZ w pkt IV. MINIMALNĄ LICZBA 
PRACOWNIKÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA (w przeliczeniu na dzień). 

27. Czy Zamawiający przewiduje w trakcie obowiązywania umowy przeprowadzenie remontów? 
Jeśli tak prosimy o przedstawienie zestawienia planowanych remontów w trakcie realizacji 
usługi dla Zamawiającego z wyszczególnieniem remontowanego oddziału/miejsca, 
szacowanej powierzchni, od kiedy remont jest planowany i jaki czasookres ma trwać. 
Powyższe dane są niezbędne do prawidłowego skalkulowania ceny  oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający stara się o pozyskanie środków na przebudowę Budynku Głównego 
(ul. Strzelecka 2). Przedsięwzięcie będzie realizowane przy funkcjonującym szpitalu, poprzez 
wyłączenie części powierzchni (etapowanie prac). Szczegółowy harmonogram prac będzie 
możliwy do przedstawienia w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie min. ze 
środków unijnych.  

28. Czy Zamawiający posiada zmywarko-wyparzarki? Jeśli tak, prosimy o podanie producentów 
oraz informację kto zapewnia preparaty do ww. urządzeń 

Odpowiedź: Nie. 
29. Zamawiający wymaga dostarczenia mat wejściowych . Prosimy o doprecyzowanie wielkości 

w/w asortymentu 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający potrzebuje w całym okresie zamówienia ok. 13 mat (1,5m x 2,5 m), 
 2 maty (1,15 x 2,00) oraz 2 maty (1m x 0,5 m) oraz dodatkowo ok 10 mat w okresie 1 listopada – 
31 marca.   Wymiany mat należy dokonać nie rzadziej niż:  
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-  w okresie od  1 listopada – 31 marca jeden raz w tygodniu, 
 -  w okresie od  1 kwiecień – 31 październik raz na dwa tygodnie. 
30. Zwracamy się z prośbą o określenie średniomiesięcznego zużycia następującego asortymentu: 

a. Ręczników papierowych 
b. Ręcznika w roli 
c. Mydła 
d. Papieru toaletowego  
e. Środków myjących i dezynfekujących 
f. Worków w podziale na rozmiar i kolor 

 

Odpowiedź: Zamawiający podaje poniżej zużycie: 

Nazwa NazwaRodzaju J.M. Il. PZ 

Chusteczki dezynfekujące Velox NA bezalkoholowe Dezynfekcja OP 24 

Desprey 500ml Dezynfekcja SZT 26 

Incidin Pro 2l (3) środek do dezynfekcji powierzchni Dezynfekcja SZT 2 

Proszek do prania 15 kg Dezynfekcja SZT 2 

Surfanios Fresh Lemon 1l Dezynfekcja SZT 15 

Katrin Handwaschseife 1000ml (6)  
Higiena SZT 65 

Papier 19 cm 2W celuloza biały Higiena ROL 96 

Papier toaletowy 19 szary 1W 12 rol. Elpap Higiena ROL 528 

Ręcznik w roli Katrin System Towel M2biały,śr19cm 2-
war.21cm Higiena ROL 30 

Ręcznik w roli, biały  Hand Towell FLOVON SNOW Higiena ROL 18 

Ręcznik w roli, biały, Tork Universal H1 (6) Higiena SZT 24 

Ręcznik ZZ  szary 4000 szt Higiena KART 75 

Pojemnik na odpady med. 1l Sprzęt SZT 70 

Pojemnik na odpady med. 2l Sprzęt SZT 60 

Pojemnik na odpady med. 5l Sprzęt SZT 50 

Pojemnik na odpady med.10 l Sprzęt SZT 15 

Pojemnik na odpady med. Ecopak Sprzęt SZT 5 

Rękawice winylowe bezpudrowe białe Sprzęt OP 100 

Ściereczka Tork Premium Specialist Cloth opakowanie 40 
szt Sprzęt OP 9 

Brise Spray Odświeżacz powietrza Srodki czystości SZT 7 

Brise żel odświeżacz powietrza Srodki czystości SZT 10 

Ecofix 1 kg mleczko do szorowania Srodki czystości SZT 10 

Jasol Solid 320 tab. (6) tabletki dezynfekujące Srodki czystości kart 2 

Płyn do naczyń/ Ten 5l Srodki czystości SZT 3 

Pronto do mebli 400  Srodki czystości SZT 4 

Strip Forte 10l Srodki czystości SZT 1 

Vitrex  10 L Srodki czystości SZT 1 

Domestos 750ml Środki czystości  SZT 4 

Synto Extra Środki czystości  SZT 6 

ALCODOR 5 L Środki czystości  SZT 4 
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ECOFLOOR 5L Środki czystości  SZT 4 

PROSAN 10 L Środki czystości  SZT 1 

GLIZ METALIC 10 L Środki czystości  SZT 1 

Worki 120l ldpe A'25 czarne Worki ROL 60 

Worki 120l ldpe A'25 czerwone Worki ROL 60 

Worki 35l ldpe A'20 czarne Worki ROL 100 

Worki 35l ldpe A'20 czerwone Worki ROL 60 

Worki 60l ldpe A'20 czarne Worki ROL 100 

Worki 60l ldpe A'20 czerwone Worki ROL 80 

Worki 60l ldpe A'20 zielone Worki ROL 20 

 

31. Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postępowaniu podmiotów działających 
w ramach konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż: 

 obserwowaną na rynku praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie zamówienia ubiegają się 
podmioty będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach konsorcjum, a następnie – już 
na etapie świadczenia usługi - faktury wystawiane są przez kilkanaście spółek cywilnych 
założonych przez konsorcjantów, 

 powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług (a zwłaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotyczącym zwolnień podmiotowych, art. 
106a – 106q dotyczącym zasad wystawiania faktur oraz art. 88 dotyczącym braku prawa do 
odliczenia VAT) co potwierdzają kontrole podatkowe prowadzone w firmach świadczących 
usługi outsourcingowe, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający po udzieleniu 
zamówienia dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego 
podatnika VAT), niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.  

 
32. Czy wraz z przejęciem usługi wykonawca przejmie pracowników w trybie art. 23’ KP? Jeżeli 

tak, to prosimy o odpowiedź na następujące pytania. 
Odpowiedź: Nie. 

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

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

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

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

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

f) Prosimy o przesłanie kopii wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy, postanowień 
(w tym Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Układu Zbiorowego pracy, Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Funduszu mającego zastosowanie 
w stosunku do osób niepełnosprawnych) mających zastosowanie w stosunku do 
przejmowanych pracowników. Jedynie dogłębna analiza tych dokumentów pozwoli na 
prawidłowe skalkulowanie kosztów wynagrodzeń pracowników podlegających przejęciu. 
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g) W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni są poszczególni pracownicy? 
h) Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu 

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

zakończenia kontraktu? 
j) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v) Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopów za rok 2016 r. na poszczególnego 
pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących pracownikom w 
związku z orzeczeniem o niepełnosprawności 

w) Prosimy o podanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych pracowników 
przewidzianych do przejęcia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, dodatków do wynagrodzeń. 
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x) Czy w związku z koniecznością przejęcia pracowników na podst. Art. 23’ KP nowy Wykonawca 
przez i po zakończeniu okresu gwarancyjnego będzie mógł zmienić warunki pracy oraz 
miejsce pracy pracownikowi? 

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

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

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

 
33. Na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ustalonego procentu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy do 5% wskazując, iż wymóg zabezpieczenia realizacji umowy na tak 
wysokim poziomie przy tak dużej wartości zamówienia istotnie ogranicza konkurencję mając 
na uwadze, iż oznacza konieczność poniesienia kosztów z tego tytułu ze środków własnych 
wykonawcy gdyż jest wnoszone przed podpisaniem umowy. Taki wymóg w rzeczywistości 
może pozbawić możliwości ubiegania się o zamówienie podmiotom zdolnym do jego 
wykonania, posiadającym stosowne doświadczenie jednakże nie mogącym sobie pozwolić na 
wyłożenie z góry tak znaczącej kwoty. W tym miejscu należy wskazać, iż nawet wniesienie 
zabezpieczenia w gwarancji oznacza, że wykonawca musi zapewnić odpowiednią kwotę 
Gwarantowi tytułem zabezpieczenia sumy gwarancyjnej. Należy podkreślić, że zamówienia 
publiczne są adresowane do podmiotów zawodowo zajmujących się przedmiotem 
zamówienia zatem prawdopodobieństwo wadliwego wykonania umowy jest niewielkie. 
Ponadto w ocenie wykonawcy maksymalna wartość zabezpieczenia nie powinna dotyczyć 
postępowań o tak dużej wartości jak przedmiotowe postępowanie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym: 
a) Ust. 1 w par. 13 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty 
określonej w § 4 ust. 1, tj. kwotę ……………. zł  (słownie złotych: ………………) w formie 
……………………..” 
b) Pkt. 15.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty nie później niż w dniu podpisania 
umowy.” 

 
34. Wnioskujemy o zmianę w projekcie umowy zapisu określającego zasady wprowadzenia zmian 

wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. Wskazujemy, że zaproponowane dotychczas przez Zamawiającego postanowienie 
umowne zawężające możliwość takiej zmiany tylko do jednego razu w roku stoi w 
sprzeczności z treścią ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz.U.2017.847 t.j. z dnia 2017.04.26), bowiem zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 
ustawodawca przewiduje możliwość dwukrotnej zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 
lipca. Ponadto wskazujemy, że zgodnie z wypracowaną praktyką i orzecznictwem zmiany 
wynagrodzenia umownego powinny mieć charakter automatyczny. Zmiana wynagrodzenia 
umownego wywołanego zmianą przepisów powinna mieć miejsce w połączeniu z jej 
wpływem na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę i obowiązywać od wejścia w 
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życie nowych przepisów. Z tego względu ograniczenie takiej zmiany tylko do 1 razu w roku 
nie wypełnia dyspozycji art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 
t.j. z dnia 2015.12.22 z późn. zm.). 
Odpowiedź: Zamawiający stosowną zmianę przewidział w odpowiedzi na pytanie nr 6.  
 
 

 
 
Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną 
część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia. 
 
 
Otrzymują: 
 strona internetowa Zamawiającego 
 a/a 

 


