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Dot. SPZOZ/ZP/382/21/2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienie treści SWZ 2

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.  W nawiązaniu do wyjaśnień do treści SWZ z dnia 16.09.2022 pytanie nr 46 Wykonawca podnosi,
że  wprowadzenie  wymogu dotyczącego wykonawców wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  jest
bezpodstawnie i  niezgodnie z przepisami Ustawy, ogranicza dostęp do postepowaniu konsorcjom
oraz dyskryminuje wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

Wykonawca wskazuje, że SWZ niniejszego postepowania nie zawiera żadnego uzasadnienia, czy to 
faktycznego, czy prawnego, które potwierdzałoby tezę, że zamówienie ma charakter niepodzielny 
czyli, że musi zostać zrealizowane przez jednego i tego samego wykonawcę. 

Wykonawca wskazuje, że nie ma żadnych ograniczeń czy to faktycznych, czy to prawnych, aby usługa
sprzątania,  transportu  wewnątrzszpitalnego  oraz  czynności  pomocnicze  przy  pacjencie  były
realizowane na podstawie jednej umowy, na jednym obiekcie, w tym samym czasie przez dwóch lub
więcej uczestników konsorcjum. Usługa ta jest podzielna i może być bez szkody dla Zamawiającego
realizowana jednocześnie przez kilka spółek. Wykonawca zaznacza również, że rodzaj pomieszczeń
znajdujących się w szpitalach wymusza czasem, aby realizacja usługi była wykonywana przez różnych
wykonawców.  Niektóre  z  pomieszczeń  szpitalnych  wymagają  bowiem  specjalistycznych  usług
sprzątania, które nie są wykonywane przez „zwykłe” firmy sprzątające. 
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Prosimy  zatem  o  usunięcie  przedmiotowego  ograniczenia  lub  o  potwierdzenie,  iż  w  przypadku
składania  oferty  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  celem
spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  może  powołać  się  na  doświadczenie
nabyte w konsorcjum, ale tylko dla tych spółek które w ramach konsorcjum faktycznie realizowały
wymagane  usługi,  a  które  zgodnie  z  oświadczeniem z  art.  117  ust.  4  ustawy  PZP  również  będą
wykonywały przyszłą usługę. 

Odp.: Zamawiający  potwierdza,  iż  w  przypadku  składania  oferty  przez  Wykonawcę  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca może powołać się na doświadczenie nabyte w konsorcjum, ale tylko dla tych spółek,
które  w  ramach  konsorcjum  faktycznie  realizowały  wymagane  usługi,  a  które  zgodnie  z
oświadczeniem z art.117 ust. 4 ustawy PZP również będą wykonywały przyszłą usługę.
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