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Dot. SPZOZ/ZP/382/21/2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na  podstawie  art.  284  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Usługa kompleksowego utrzymania czystości,
transport wewnątrzszpitalny oraz czynności pomocnicze przy pacjencie".

1.  Niniejszym  wnosimy  o  dodanie  do  treści  swz  badania  podstawy  wykluczenia  wykonawcy
określonej w art. 109 ust. 1 pkt 5,7 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
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  5,7  PZP  spowoduje  brak  realnej  możliwości  weryfikacji  przez
Zamawiającego negatywnego doświadczenia  Wykonawców, dlatego -  mając na  wglądzie  Państwa
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uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakłóconego świadczenia
usług medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powyżej.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

2.  Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  kontrola  jakości  i  prawidłowości  wykonanych  przez  wykonawcę
czynności  w  danym  miesiącu  rozliczeniowym  będzie  dokonywana  w  obecności  pracownika
wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli
Odp.: Zamawiający potwierdza.

3.  Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  Zamawiający  przed  naliczeniem  kar  umownych  o  których  mowa
w §10 ust. 1a/b projektu umowy wezwie wykonawcę do usunięcia wszelkich nieprawidłowości przy
realizacji niniejszej umowy. W przypadku ich nie usunięcia lub braku reakcji ze strony wykonawcy,
Zamawiający naliczy kary umowne.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

4.  Zwracamy  się  z  prośbą  o  obniżenie  maksymalnej  wielkości  kar  umownych  przewidzianych  w
niniejszym postępowaniu z 30% na 15%.

Wskazujemy,  że  zgodnie  z  aktualną linią  orzeczniczą  sądów powszechnych wysokość  kar,
która  w stosunku  do  wartości  zobowiązania  oscyluje  w granicach  kilkudziesięciu  procent
wartości umowy, uznawana jest za nadmierną dolegliwość, świadczącą o niewspółmierności
w rozumieniu  art. 484 § 2  k.c. (tak np. wyrok SO w Rzeszowie z dnia 25.09.2019 r.; sygn. akt:
VI Ga 173/13,  w ramach którego Sąd za niewspółmierną uznał karę umowną na poziomie
40%  należnego  wynagrodzenia).  Co  więcej  w  orzecznictwie  wskazuje  się  również,  że
roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie
dostępującej od umowy wzajemnej, jeśli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku
z  odstąpieniem  od  umowy  (wyrok  SN  z  dn.  14.06.2018  r.  sygn.  akt:  V  CSK  534/17),  co
prowadzi do wniosku, że limit kar nie powinien przekraczać wysokości kary ustanowionej na
wypadek odstąpienia od umowy która w niniejszym postępowaniu wynosi 10%
Wnosimy o zmianę i sformułowanie postanowienia §10 ust. 4 projektu umowy w następujący
sposób:

Maksymalna  wysokość  naliczonych  kar  umownych  nie  może  przekroczyć  15  %  wartości  umowy
brutto.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

5.  Wnosimy o dodanie do treści SWZ badania podstawy wykluczenia Wykonawcy określonej w art.
109 ust. 1 pkt 5) i 7) ustawy z dn. 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.
2019 ze zm.).
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Uzasadnienie:  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.  Przesłanki  z  art.  109  ust.  1  pkt  5)  i  7)  PZP  podobnie  jak  pozostałe  przesłanki
fakultatywne  przewidziane  w  ww.  postępowaniu  pozwalają  na  dodatkowe  badanie  sytuacji
podmiotowej wykonawcy.
Postawa  wykonawcy,  stopień  należytego  bądź  nienależytego  wykonania  umowy  o  zamówienie
publiczne,  czyli  aspektu  jakościowego  i  merytorycznego  wywiązania  się  z  realizacji  obowiązku
przyjętego  w złożonej  ofercie  powinny  być  naczelną  kwestią weryfikowaną przez  Zamawiających
dbających o udzielanie zamówień publicznych rzetelnym i wiarygodnym wykonawcom. Zamawiający
będący szpitalem w szczególny sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym
wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia. Brak w przedmiotowym postępowaniu
fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust.  1 pkt 5) i  7) PZP
spowoduje  brak realnej  możliwości  weryfikacji  przez  Zamawiającego negatywnego doświadczenia
Wykonawców.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

6.  Prosimy  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  że  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  osobistego
wykonania  kluczowych  części  zamówienia,  a  podwykonawstwo  dopuszczalne  jest  wyłącznie  w
zakresie prac okresowych takich jak np. sprzątanie wyciągów wentylacyjnych, mycie okien, żaluzji,
lamp oświetleniowych sufitowych.
Obowiązek  osobistego  wykonania  zastrzeżonych  przez  zamawiającego  elementów  zamówienia
ogranicza  rozwiązania  sprzyjające  udziałowi  w  realizacji  przedmiotu  zamówienia  podmiotów  w
charakterze  podwykonawców  lub  jako  wykonawców  posiłkujących  się  potencjałem  podmiotów
trzecich  (  w  rzeczywistości  udostępnianie  potencjału  podmiotu  trzeciego  sprowadza  się  do  fikcji
nadzoru  usługi  przez  podmiot,  który  doświadczenie  posiada  lub  kolokwialnie  do  „handlu
referencjami”  celem  uzyskania  zamówienia).  Nadmieniamy,  iż  zastrzeżenie  takie  gwarantuje
Zamawiającemu  wykonanie  zamówienia  przez  podmiot  posiadający  prawdziwe,  realne
doświadczenie.
Odp.: Zgodnie z SWZ.

7.  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.
Odp.: Zgodnie z SWZ.
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8.  Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  w  oświadczeniu  dot.  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu
Zamówienia,  w  zakresie  „część  IV  Kryteria  kwalifikacji”  Wykonawca  może  się  ograniczyć  do
wypełnienia tylko sekcji α, a w takim przypadku Wykonawca nie będzie zobowiązany do wypełnienia
żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
Odp.: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dokumenty wymienione w rozdziale XV pkt. 2 SWZ,
Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego.
Odp.: Zamawiający potwierdza.

10. Zgodnie art. 436 ust. 3 Zamawiający ustanowił maksymalną wysokość kar umownych na poziomie
aż 30% wartości umowy. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary do
10% wartości brutto umowy. 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.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych. 

Pytanie 5
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?"
Odp.: Zgodnie z planami higieny. Zamawiający nie zapewnia osoby do zdejmowania opraw. 

Pytanie 6
Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników?
Pytanie 7
Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)?
Pytanie 8
Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50%zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?
Pytanie 10
Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ?
Pytanie 11
Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych
jest większa niż 1,5 m?
Pytanie 12
Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ?
Pytanie 13
Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m2 wolnej powierzchni
podłogi?
Pytanie 14
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Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia?

Pytanie 15
Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym ?
Pytanie 16
Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 1,3
m?

Pytanie 17
Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m?
Pytanie 18
Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna
umywalka?
Odp.: Zgodnie z § 8 załącznika nr 11 Zamawiający udostępnia odpłatnie Wykonawcy pomieszczenia,
których łączna powierzchnia wynosi  ok. 75m². Od Wykonawcy zależy sposób ich wyposażenia i
zagospodarowania. Pomieszczenia są w należytym stanie technicznym, a jedno z nich wyposażone
jest w 3 umywalki.

Pytanie 19
Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?
Pytanie 20
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski są we właściwym stanie technicznym ?
Pytanie 21
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany
przypada co najmniej jedna kabina?
Pytanie 22
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin
wynosi nie mniej niż 1,3 m?
Pytanie 23
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą
ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm?
Pytanie 24
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę ?
Odp.:  W  skład  zespołu  pomieszczeń  możliwych  do  udostępnienia  Wykonawcy  nie  wchodzi
pomieszczenie z natryskiem. Możliwe jest skorzystania z ogólnodostępnego natrysku z ciepłą wodą,
które jest we właściwym stanie technicznym.

Pytanie 25
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 ? 
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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?
Odp.:  Zamawiający  udostępnia  Wykonawcy pomieszczenia  o łącznej  powierzchni  ok.  75m².  Od
Wykonawcy  zależy  sposób  ich  zagospodarowania.  Jedno  z  pomieszczeń  wyposażone  jest  w  3
umywalki.

Pytanie 26
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
Odp.: Tak, w zależności od zagospodarowania przestrzeni przez Wykonawcę. Pomieszczenia są w
dobrym stanie technicznym. Pomieszczenia posiadają uchylne okna. 

Pytanie 27
Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę
utrzymania czystości u zamawiającego? Odp.: Tak, w zależności od zagospodarowania pomieszczeń
przez Wykonawcę. 
Jeśli tak to: 
Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ? Odp.: Tak
Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z
komputerem?  Odp.: Tak
Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp?  Odp.: Tak

Pytanie 28
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?
Pytanie 29
Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu zostanie nam przekazana
dokumentacja ? (instrukcje użytkowania , książki przeglądów itp.)
Odp.: Zamawiający nie przewiduje dzierżawy sprzętu ani urządzeń.

Pytanie 30
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m ? 
Odp.: Tak
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Pytanie 31
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m ?
Odp.: Tak

Pytanie 32
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m ?
Odp.: Tak

Pytanie 33
Prosimy o potwierdzenie, iż do utrzymania czystości sprzętu komputerowego należy zapewnić
profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu (do monitorów, obudowy komputerów).
Odp.: Tak

Pytanie 34
Kto zapewnia wózki do transportu:

a) bielizny 
b) posiłków
c) brudnych pojemników
d) zwłok
e) inne ?
Odp.: Zamawiający. 

Pytanie 35
Jakiego rodzaju podłogi występujące u zamawiającego podlegają konserwacji ze strony Wykonawcy ?
Odp.: Nie ma potrzeby konserwacji podłóg. 

Pytanie 36
Jakiego producenta myjnie – dezynfektory do których Wykonawca zapewnia niezbędne preparaty
występują u Zamawiającego?
Odp.: Preparaty do myjni – dezynfektorów zapewnia Zamawiający.

Pytanie 37
Kto zapewnia środki do dezynfekcji rąk dla personelu medycznego?
Jeśli Wykonawca, to jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na środki do dezynfekcji rąk
występują u Zamawiającego?
Odp.: Środki do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający.

Pytanie 38
Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych?

Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności?
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Odp.:  Zamawiający  posiada  lampy  bakteriobójcze  przepływowe.  Do  obowiązków  Wykonawcy
należy dezynfekcja obudowy.

Pytanie 39
Czy Zamawiający potwierdza, ze preparaty dezynfekcyjne stosowane przez Wykonawcę muszą
posiadać spektrum działania stosowne do zagrożenia?
Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 40
Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne, a jeśli tak to czy
podlegają konserwacji ze strony Wykonawcy ?
Odp.: Tak. Wykładzina PVC Tarkett IQ Toro S.C. Nie podlega konserwacji.

Pytanie 41
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 ?
Odp.: Nie.

Pytanie 42
Czy w zakres usługi wchodzi mycie okien na wysokościach wymagający użycia technik
alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu ( podnośniki). Jeśli tak, proszę podać ich metraż i
krotność mycia/rok.
Odp.: Tak. 
a) wewnętrzną stronę okien w nowej części szpitala należy myć 1 raz na kwartał;
b) wewnętrzną stronę okien oraz otwieraną stronę okien w starej części szpitala należy myć
1 raz na kwartał;
c) zewnętrzną stronę okien należy myć 1 raz na rok.
Powierzchnia okien na wysokościach wynosi ok 1732,95m².

Pytanie 43
Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści preparaty o właściwościach wyłącznie
dezynfekcyjnych do:
a) dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych Odp.: Tak, dopuszcza.

b)dezynfekcji  powierzchni  zanieczyszczonych  organicznie  i  dezynfekcji  sanitariatów
Odp.: Zamawiający wymaga preparatów myjąco - dezynfekcyjnych.

Pytanie 44
Prosimy  o  podanie  minimalnej  organizacji  pracy  (obsady  personalnej)  wymaganej  przez
Zamawiającego.
Odp.: Zamawiający nie wskazuje minimalnej obsady personalnej.
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Pytanie 45
Prosimy o podanie wyposażenia wraz z częstotliwością wykonywania usług dla poradni

neurologicznej oraz dla gabinetu lekarza zakładowego i pielęgniarki zabiegowej.
Odp.: Zamawiający uzupełni brakujący załącznik.

Pytanie 46
Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że warunek o którym mowa w rozdziale XIV lit. b) pkt. 3 SWZ
musi zostać spełniony w całości przez jednego Wykonawcę.
Odp.: Zamawiający potwierdza.
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