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Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/69/2016

Bolesławiec, dnia 1 kwietnia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksową usługę
w zakresie utrzymania czystości w obiektach Szpitala wraz z usługą współdziałania z personelem
medycznym w zakresie opieki nad pacjentem. Znak sprawy: 3/sprzątanie/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż jednostkowo cena za m2 w formularzu cenowym w kolumnie 5 ma być ceną netto?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający potwierdza, że jednostkowa cena za m2 w formularzu cenowym w kolumnie nr 5 ma być ceną
netto.
Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ
Zwracamy się z prośbą o podanie ilości zgonów w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy było 321 zgonów. (od 01-02-2015r. do 31-01-2016r)
Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ
Zwracamy się z prośbą o podanie ilości porodów w okresie ostatnich 12 miesięcy w podziale na porody naturalne
i cesarskie cięcia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy było 525 porodów, w tym: 311 porodów naturalnych
oraz 214 cesarskich cięć. (od 01-02-2015r. do 31-01-2016r.)
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Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ
Czy na terenie Szpitala występują okna bądź przeszklenia, które wymagają mycia z użyciem sprzętu
alpinistycznego? Jeśli tak prosimy o wskazanie takiego miejsca a także powierzchni i częstotliwości ich mycia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w Budynku Głównym Szpitala występują okna, przeszklenia nieotwieralne,
trudnodostępne, o następującej powierzchni:
a) Parter- 20m2
b) I piętro- 21m2
c) II Pietro- 25 m2
Częstotliwość mycia okien wskazana jest w SIWZ. Sposób mycia w/w powierzchni zależy od wyboru Wykonawcy,
z technik dostępnych na rynku takich jak np.: alpinistyczne, z rusztowania, z wysięgników i itp.
Pyt. nr 5. Dotyczy SIWZ
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ pisze o konieczności zapewnienia przez Wykonawcę wózków na bieliznę
brudną/czystą oraz na odpady komunalne. Prosimy o potwierdzenie, że pozostałe wózki, tj. do transportu pacjentów,
odpadów pooperacyjnych, posiłków zapewnia Zamawiający.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że pozostałe wózki, tj. do transportu pacjentów, odpadów medycznych, odpadów
pooperacyjnych, posiłków zapewnia Zamawiający.
Pyt. nr 6. Dotyczy SIWZ
Zamawiający określił, iż Wykonawca ma zapewnić maszynę do mycia i czyszczenia korytarzy zasilaną
akumulatorowo. Czy Zamawiający zapewni odpowiednie, suche pomieszczenie do przechowywania w/w urządzenia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w SIWZ informuje, że posiada do wynajęcia 5 pomieszczeń zlokalizowanych w różnych obiektach na
terenie posesji Szpitala o łącznej powierzchni 97,36m2. W związku z powyższym to Wykonawca w wybranym przez
siebie pomieszczeniu zabezpiecza m.in. przechowywanie maszyny do mycia i czyszczenia korytarzy. Jeśli
Wykonawca uzna, że wskazane pomieszczenia nie odpowiadają jego wymogom, to może je w porozumieniu z
Zamawiającym dostosować do swoich potrzeb zgodnie z zasadami i formą wskazaną w projekcie umowy na najem
pomieszczeń (załącznik nr 9 do SIWZ).
Pyt. nr 7. Dotyczy SIWZ
Kto zapewnia urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą suchej niewidocznej mgły (tzn. dezynfekcji przez
zamgławianie)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zapewnia urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą niewidocznej mgły ( tzw. dezynfekcji
przez zamgławianie).
Pyt. nr 8. Dotyczy SIWZ
Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie basenów, kaczek itp.?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie basenów, kaczek itp.
Pyt. nr 9. Dotyczy SIWZ
Zamawiający określił w SIWZ, iż do obowiązku Wykonawcy należy zdejmowanie i zakładanie firan. Czy do
obowiązku Wykonawcy należy również usługa prania firan? Jeśli tak prosimy o podanie miesięcznego metrażu firan
przeznaczonych do prania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż do obowiązku Wykonawcy należy wyłącznie zdejmowanie i zakładanie firan. Pranie firan
jest po stronie Zamawiającego.

Pyt. nr 10. Dotyczy SIWZ
Zamawiający określił w SIWZ, iż do obowiązku Wykonawcy należy uzupełnianie min. papieru toaletowego, mydła,
ręczników jednorazowego użytku. Prosimy o podanie średniomiesięcznego zużycia w/w artykułów higienicznych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie jest w stanie podać średniego miesięcznego zużycia artykułów higienicznych, z uwagi na to, że
środki takie zapewnie obecnie Firma zewnętrzna świadcząca usługi czystościowo – porządkowe na terenie Szpitala.
Zamawiający w SIWZ określił charakter usług , które świadczy Szpital, ilość dozowników na mydło, podajników na
ręczniki i papier toaletowy oraz podał liczbę łóżek na poszczególnych oddziałach i liczbę osób zatrudnionych co
pozwala na oszacowanie w/w danych.
Pyt. nr 11. Dotyczy SIWZ
Prosimy o podanie miesięcznego zużycia worków na odpady w podziale na pojemności oraz kolory wskazane
w dokumentacji przetargowej lub ilości koszy na odpady.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie jest w stanie podać średniego miesięcznego zużycia worków na odpady w podziale na pojemności
oraz kolory, z uwagi na to, że środki takie zapewnie obecnie Firma zewnętrzna świadcząca usługi czystościowo –
porządkowe na terenie Szpitala.
Ilość pojemników na odpady:
a) 323 szt. poj. 25L kubły pedałowe
b) 22 szt. poj. 50L kubły pedałowe
c) 100 szt. poj. 15L kubły uchylne
d) 20 szt. poj. 80L kubły duże
Pyt. nr 12. Dotyczy SIWZ
Jakiego rodzaju i jakiego producenta dozowniki na preparaty do mycia rąk, mydło w płynie występują
u Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający posiada nalewowe dozowniki na mydło: EKA PLAST – MERIDA.
Pyt. nr 13. Dotyczy SIWZ
Jakiego rodzaju i jakiego producenta dozowniki na ręczniki papierowe występują u Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający posiada Podajniki na papier: EKA PLAST typ ZZ lub rolkach.
Pyt. nr 14. Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający potwierdza, że do czyszczenia sprzętu komputerowego Wykonawca ma zapewnić profesjonalne
preparaty, specjalnie do tego celu przeznaczone?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że do czyszczenia sprzętu komputerowego Wykonawca ma zapewnić profesjonalne
preparaty, specjalnie do tego przeznaczone.
Pyt. nr 15. Dotyczy SIWZ
Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, czy
Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji w/w czynności?
Odpowiedź Zamawiającego:
Do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych. Zamawiający zapewnia
preparat do dezynfekcji.
Pyt. nr 16. Dotyczy SIWZ
Proszę podać, czy Zamawiający dopuści do stosowania preparat spełniający wszystkie warunki zawarte w zał. nr 1.4
do SIWZ poz. 2, oprócz działania w czasie 5 min, ale posiadający zapis: „bardzo szybka dyfuzja środka w całym
pomieszczeniu (3 min dla 50 m3) i możliwość użytkowania już po 30 minutach”.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający posiada urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą suchej niewidocznej mgły Nocosprey
dlatego wymaga, aby środek dezynfekcyjny był kompatybilny z tym urządzeniem. Urządzenie i preparat stanowią
system, który ma przebadaną i potwierdzoną skuteczność działania. Zamawiający dopuści preparat spełniający
wszystkie warunki zawarte w zał. Nr 1.4 do SIWZ poz. 2 , oprócz działania w czasie 5 min, ale posiadający zapis: ,,
bardzo szybka dyfuzja środka w całym pomieszczeniu (3 min dla 50m3) i możliwość użytkowania już po
30 minutach” pod warunkiem spełnienia wymogu, które stawia producent urządzenia.
Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania pismem z dnia 1 kwietnia 2016r., znak: ZOZ/NZP/68/2016 dokonał
w zakresie zadanego pytania modyfikacji opisu środka dezynfekcyjnego wskazanego w załączniku nr 1.4. do SIWZ
w pkt. 2. (odp. na pyt nr 4)
Pyt. nr 17. Dotyczy projektu umowy
Prosimy o wprowadzenie zapisów skutkujących dostosowaniem postanowień §14 ust. 10 – załącznika nr 8 do SIWZ
do wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności w zakresie art. 142 ust. 5 p.z.p.
W myśl art. 142 ust. 5 ustawy p.z.p. umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o
zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W §14 ust.10 – Załącznika nr 8 do SIWZ jest: „10.1 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art.2 ust. 3-4 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 14 ust. 10.1, który otrzymuje brzmienie: „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.”
Pyt. nr 18 Dotyczy SIWZ
Czy wraz z przejęciem usługi wykonawca przejmie pracowników w trybie art. 23 KP? Jeżeli tak, to prosimy o
odpowiedź na następujące pytania.
18.1. Na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę są zatrudnieni przejmowani pracownicy? Ile osób i do kiedy ma
zawarte umowy o pracę na czas określony/zastępstwo?
18.2. Ile osób przebywa na długich zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni) i do kiedy?
18.3. Czy wśród osób przewidzianych do przejęcia są osoby przebywające na urlopach macierzyńskich,
wychowawczych, bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych? Jeśli tak to ile osób i do kiedy?
18.4. Prosimy o podanie terminów ważności badań lekarskich (dat do kiedy) poszczególnych pracowników
przewidzianych do przejęcia.
18.5. Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników zastosowanie ma
Regulamin Wynagrodzenia czy Układ Zbiorowy pracy.
18.6. Prosimy o przesłanie kopii wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy, postanowień (w tym
Regulaminu Pracy, Wynagrodzenia, 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
18.7. W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni są poszczególni pracownicy?
18.8. Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu wykonawcy jest byłymi
pracownikami Zamawiającego
18.9. Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia pracowników w przypadku rozwiązania lub zakończenia
kontraktu?
18.10. 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.)?

18.11. 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?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca nie ma obowiązku wraz z ewentualnym przejęciem usług przejmować pracowników w trybie
art. 23´KP.
Z poważaniem

