BZP/38/382-36/15

Jastrzębie-Zdrój, 16.10.15 r..
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie usługi sprzątania wraz z usługą współdziałania z personelem medycznym w
zakresie opieki nad pacjentem (BZP/38/382-36/15)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 16.10.15 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),
Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 – dot. Formularza oferty, Wzoru umowy
Czy Zamawiający zgodnie z pkt 5 formularza ofertowego – załącznik nr 5 do SIWZ oraz § 5 ust. 1 wzoru
umowy – załącznik nr 14 do SIWZ, potwierdza, iż, równoważne do uprawnienia operatora utrzymania
czystości I-go stopnia wydane przez Polską Izbę Gospodarki Czystości, są uprawnienia uzyskane po
odbytym szkoleniu akredytowanym przez podmiot zrzeszający firmy zajmujące się utrzymaniem czystości,
dostawców i producentów środków chemicznych i sprzętu, którego tematyką było m.in.
Technologie utrzymania czystości (maszynowe i ręczne),
Typy i rodzaje podłoży, rodzaje zanieczyszczeń
Rodzaje środków chemicznych i ich zastosowanie
Technologia utrzymania czystości i higieny w różnego typu obiektach i obszarach”?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 5 do SIWZ, tj.:
Formularza oferty w pkt 5, z zapisu:
Oświadczamy, że dysponujemy min. 115 osobami do realizacji zamówienia wykonujących usługę w wymiarze pełnego
etatu, z których 50 % posiada uprawnienia Operatora Utrzymania czystości w zakresie I –ego stopnia wydane przez
Polską Izbę Gospodarczą czystości lub równoważne powyższe uprawnienia Wykonawca okaże na każde wezwanie
Zamawiającego,
na zapis:
Oświadczamy, że dysponujemy min. 115 osobami do realizacji zamówienia wykonujących usługę w wymiarze pełnego
etatu, z których 50 % posiada uprawnienia Operatora Utrzymania czystości w zakresie I –ego stopnia wydane przez
Polską Izbę Gospodarczą czystości lub równoważne (np. uprawnienia uzyskane po odbytym szkoleniu akredytowanym
przez podmiot zrzeszający firmy zajmujące się utrzymaniem czystości, dostawców i producentów środków
chemicznych i sprzętu, którego tematyką było m.in. Technologie utrzymania czystości (maszynowe i ręczne), Typy i
rodzaje podłoży, rodzaje zanieczyszczeń, Rodzaje środków chemicznych i ich zastosowanie, Technologia utrzymania
czystości i higieny w różnego typu obiektach i obszarach). Powyższe uprawnienia Wykonawca okaże na każde
wezwanie Zamawiającego.
Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia także treść
załacznika nr 14 do SIWZ, tj.: Wzóru umowy w § 5 ust. 1, z zapisu:
Umowa będzie realizowana przez personel Wykonawcy, w liczbie (min. 115 osobami do realizacji zamówienia
wykonujących usługę w wymiarze pełnego etatu, z których 50 % posiada uprawnienia Operatora Utrzymania
czystości w zakresie I –ego stopnia wydane przez Polską Izbę Gospodarczą czystości lub równoważne powyższe
uprawnienia Wykonawca okaże na każde wezwanie Zamawiającego.)która będzie gwarantować prawidłowe
wykonywanie przedmiotu umowy, na poziomie, którego Zamawiający oczekuje.
na zapis:
Umowa będzie realizowana przez personel Wykonawcy - min. 115 osobami do realizacji zamówienia
wykonujących usługę w wymiarze pełnego etatu, z których 50 % posiada uprawnienia Operatora Utrzymania

czystości w zakresie I –ego stopnia wydane przez Polską Izbę Gospodarczą czystości lub równoważne (np. uprawnienia
uzyskane po odbytym szkoleniu akredytowanym przez podmiot zrzeszający firmy zajmujące się utrzymaniem
czystości, dostawców i producentów środków chemicznych i sprzętu, którego tematyką było m.in. Technologie
utrzymania czystości (maszynowe i ręczne), Typy i rodzaje podłoży, rodzaje zanieczyszczeń, Rodzaje środków
chemicznych i ich zastosowanie, Technologia utrzymania czystości i higieny w różnego typu obiektach i obszarach).
Powyższe uprawnienia Wykonawca okaże na każde wezwanie Zamawiającego.
Pytanie nr 2– dot. Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wymagań sanitarnych i ogólnych zasad
wykonania usług
Prosimy o informację, jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na mydło w płynie posiada
Zamawiający.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając nowy
rozdział do niniejszego załącznika, tj.: rozdział I Informacje dodatkowe, który przyjmuje następujące
brzmienie:
I Informacje dodatkowe
1. Zamawiający posiada dozowniki na mydło w płynie o pojemności 450-1000 ml (system dolewany),
stanowią one 80% dozowników na mydło w płynie oraz dozowniki na mydło w płynie łokciowe typu
Dermados, które stanowią 20% dozowników.
Pytanie nr 3 – dot. Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wymagań sanitarnych i ogólnych zasad
wykonania usług
Prosimy o informację, jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na preparaty do dezynfekcji posiada
Zamawiający.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
2. Zamawiający posiada łokciowe dozowniki na preparaty do dezynfekcji rąk o pojemności 500 ml (tj.:
Dermados 80%, Medilab 15%, JiJ 5%).
Pytanie nr 4– dot. Wzoru umowy
Zamawiający w Załączniku Nr 14 WZÓR UMOWY § 6 lkt. g) Zamawiający wskazuje, że należy stosować
preparaty dezynfekcyjne, preparaty myjące, preparaty czyszczące, środki eksploatacyjne, powłoki
zabezpieczające posiadające aktualne atesty higieniczne.
Pragniemy poinformować, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania
atestów PZH. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentem dopuszczającym dla środków
myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie substancje niebezpieczne jest
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.
W związku z powyższym prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania atestów PZH
i dopuszczenie w/w dokumentów w miejsce wymaganych atestów.
Odpowiedź:
Zamawiający działając podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść załącznika nr 14 do SIWZ, tj.:
Wzór umowy w § 6 ust. 1 lit. g), z zapisu:
Preparatów Stosowania preparatów dezynfekcyjnych, preparatów myjących, preparatów czyszczących,
środków eksploatacyjnych, powłok zabezpieczających posiadających aktualne atesty higieniczne, które
powinny być uzgodnione z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego i przez niego zaakceptowane.
Zmiana preparatów może nastąpić za pisemną zgodą wyznaczonego pracownika Zamawiającego,
na zapis:
Stosowania preparatów dezynfekcyjnych, preparatów myjących, preparatów czyszczących, środków
eksploatacyjnych, powłok zabezpieczających zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Dokumentem dopuszczającym dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w
swym składzie substancje niebezpieczne jest karta charakterystyki, dla preparatów dezynfekcyjnych
będących wyrobami medycznymi takim dokumentem jest deklaracja zgodności i certyfikat CE, a dla
preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi – Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót
produktem biobójczym.
Pytanie nr 5– dot. Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wymagań sanitarnych i ogólnych zasad
wykonania usług
Prosimy o informację, jakie zmywarki do naczyń posiada Zamawiający oraz jakich środków do nich
oczekuje.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
3. Zamawiający posiada środki własne do zmywarek.
Pytanie nr 6– dot. Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wymagań sanitarnych i ogólnych zasad
wykonania usług
Kto zapewnia wózki do transportu brudnej bielizny?
Odpowiedz:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
4. Wózki do brudnej bielizny zapewnia Zamawiający.
Pytanie nr 7– dot. Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wymagań sanitarnych i ogólnych zasad
wykonania usług
Kto zapewnia wózki do transportu pacjentów?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
5. Zamawiający posiada własne wózki do transportu pacjentów.
Pytanie nr 8– dot. Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wymagań sanitarnych i ogólnych zasad
wykonania usług
Czy Zamawiający posiada myjko-dezynfektory? Jeśli tak, kto zapewnia do nich środki? Jeśli
Wykonawca, prosimy o informację, jakich producentów myjko-dezynfektory posiada Zamawiający i jakich
środków do nich oczekuje.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
6. Zamawiający (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) posiada 1 myjnię – dezynfektor (producent:
ERLEN Niemcy). Zamawiający wymaga środka do stosowania w myjniach dezynfektorach
przeznaczonych do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych niepieniącego, kompatybilnego z metalami
stosowanymi w myjniach dezynfektorach.
Pytanie nr 9– dot. Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wymagań sanitarnych i ogólnych zasad
wykonania usług
Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:

7. Zamawiający posiada własne pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie.
Pytanie nr 10– dot. Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wymagań sanitarnych i ogólnych zasad
wykonania usług
Czy na terenie Zamawiającego znajdują się powierzchnie wysokie, np. przeszklenia, których mycie
wymaga użycia specjalistycznego sprzętu do pracy na wysokości?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
8. Na terenie Zamawiającego nie znajdują się powierzchnie wysokie, np. przeszklenia, których mycie
wymaga użycia specjalistycznego sprzętu do pracy na wysokości.
Pytanie nr 11– dot. Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wymagań sanitarnych i ogólnych zasad
wykonania usług
Czy do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuści preparat na bazie
skażonego etanolu o spektrum B, Tbc, F, V?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
9. Do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuszcza preparat na bazie
skażonego etanolu o spektrum B, Tbc, F, V.
Pytanie nr 12– dot. Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wymagań sanitarnych i ogólnych zasad
wykonania usług
Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie rolet i verticali?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
10. Do obowiązków Wykonawcy nie należy ekstrakcyjne pranie rolet i verticali.
Pytanie nr 13– dot. Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wymagań sanitarnych i ogólnych zasad
wykonania usług
Jakie rodzaje podłóg występują u Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
11. Na obiektach Zamawiającego występują następujące rodzaje podłóg: parkiet, PCV, terakota, tarkett,
wykładziny PCW, wykładziny kauczukowe, płyty kamienne/lastriko, podłogi przewodzące ładunki
elektrostatyczne.
Pytanie nr 14– dot. Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wymagań sanitarnych i ogólnych zasad
wykonania usług
Jakie rodzaje podłóg będą podlegały konserwacji?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
12. Konserwacji będą podlegały wszystkie powierzchnie, na których uwzględniając technologie, można
położyć polimer.

Pytanie nr 15– dot. Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wymagań sanitarnych i ogólnych zasad
wykonania usług
Czy w Szpitalu znajdują się podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
13. W szpitalu znajdują się podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne.
Pytanie nr 16– dot. SIWZ
Czy Zamawiający potwierdza, że do konserwacji podłóg przewodzących należy stosować wyłącznie
preparaty posiadające dopuszczenie do stosowania na tego typu powierzchniach?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
14. Do konserwacji podłóg przewodzących należy stosować wyłącznie preparaty posiadające dopuszczenie
do stosowania na tego typu powierzchniach lub oświadczenie producenta, potwierdzające, że środek może
być stosowany do konserwacji podłóg przewodzących.
Pytanie nr 17– dot. SIWZ
Zamawiający w SIWZ Rozdz. 14, pkt 14.5 ppkt 1 wskazuje, że przyzna maksymalną liczbę punktów
przyzna za organizację pracy:
a) która uwzględni system i specyfikę pracy Szpitala, zawiera rozwiązania korzystniejsze niż wymagane
minimum, czas pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,
b) zapewni wykonanie czynności wskazanych w SIWZ oraz wykonywanie dodatkowych czynności ocenionych przez Zamawiającego jako korzystnych dla wykonania usługi, we wszystkich oddziałach i
pozostałych komórkach organizacyjnych szpitala,
c) organizacja pracy zapewniająca optymalną obsadę wysoko kwalifikowanego personelu i odpowiednie
godziny pracy personelu, wprowadzająca najefektywniejsze rozwiązania.
Pragniemy zaznaczyć, że Zamawiający nie może brać pod uwagę w ocenie innych czynności niż wymagane
w SIWZ.
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „rozwiązania korzystniejsze niż wymagane
minimum”?
Odpowiedź:
Wymogi minimalne do zakres przedstawiony w SIWZ. wykonawca jako profesionalista powinien
zaproponować rozwiązania dotyczące realizacji usługi według posiadanej wiedzy i zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz SIWZ.
Pytanie nr 18– dot. SIWZ
Zamawiający w SIWZ Rozdz. 14, pkt 14.5 ppkt 1 wskazuje, że przyzna maksymalną liczbę punktów
przyzna za organizację pracy:
a) która uwzględni system i specyfikę pracy Szpitala, zawiera rozwiązania korzystniejsze niż wymagane
minimum, czas pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,
b) zapewni wykonanie czynności wskazanych w SIWZ oraz wykonywanie dodatkowych czynności ocenionych przez Zamawiającego jako korzystnych dla wykonania usługi, we wszystkich oddziałach i
pozostałych komórkach organizacyjnych szpitala,
c) organizacja pracy zapewniająca optymalną obsadę wysoko kwalifikowanego personelu i odpowiednie
godziny pracy personelu, wprowadzająca najefektywniejsze rozwiązania.
W związku z powyższym prosimy o wskazanie w SIWZ, które czynności są uznane przez Zamawiającego
za minimalne, a które za dodatkowe czynności wymagane do oceny. Podnosimy jednocześnie, iż
Zamawiający nie może oceniać czynności, które nie są przedmiotem zamówienia, gdyż uniemożliwiłoby to
porównanie ofert Wykonawców, co do przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:

Wymogi minimalne to wymogi wskazane w SIWZ, a dodatkowe czynności to czynności zapewniające bezpieczeństwo
sanitarne ponad minimum wymagane w SIWZ, a wynikające z Koncepcji wykonania usługi proponowanej
Wykonawcę. Wykonawca jako profesjonalista powinien zaproponować rozwiązania dot. realizacji usługi wg.
posiadanej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pytanie nr 19– dot. SIWZ
Zamawiający w SIWZ Rozdz. 14, pkt 14.5 ppkt 2 wskazuje, że przyzna maksymalną liczbę punktów
przyzna za plan higieny:
a) uwzględniający system i specyfikę pracy Szpitala, przedstawiający szczegółowy plan higieny szpitalnej,
zapewniający wykonanie wszystkich wymaganych w SIWZ czynności, we wszystkich oddziałach i
wszystkich komórkach organizacyjnych szpitala,
b) zawierający pełną informację dotyczącą sposobu wykonania usługi wraz z procedurami wskazującymi
sposób wykonania czynności z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki Szpitala
c) proponujący najlepiej dobrane czynności mycia, dezynfekcji oraz inne czynności, z częstotliwościami
wykonywania gwarantującymi wysoki stopień bezpieczeństwa sanitarnego,
d) wykazujący odpowiednio dobrane środki, którymi będą wykonywane w/w czynności, spektrum
działania środków dezynfekujących,
e) wskazujący stosowany przy wykonaniu poszczególnych czynności sprzęt dobrany tak, aby
najefektywniej wykonać zakres prac.
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez "najlepiej dobrane czynności mycia, dezynfekcji oraz
inne czynności".
Odpowiedź:
Najlepiej dobrane czynności mycia, dezynfekcji oraz inne czynności to czynności zgodne z wszystkimi
wymaganiami Zamawiającego z zastosowaniem najnowszych technologii środków i sprzętu, zgodnie z
aktualna wiedzę i doświadczeniem.
Pytanie nr 20 – dot. SIWZ
Proszę podać miesięczną kwotę z netto i brutto z ostatniej ( wrzesień, 2015 ) faktury za w/w usługę.
Odpowiedź:
Dane z ostatniej faktury za wykonanie usługi sprzątania (tj. sierpień 2015 r.) kształtują się następująco*:
- kwota netto 230 273,47 zł
- Vat 52 962,90 zł,
- kwota brutto 283 236,37 zł.
* Obecnie Zamawiający nie zakupuje usługi dokładnie takiej, która jest przedmiotem postępowania.
Pytanie nr 21 – dot. SIWZ
Zamawiający w SIWZ 14 Opis kryterium oceny ofert, w 14.6 wymienia jako element oceny ofert ,,Zasady
kontroli usługi i sposób dokumentowania kontroli”. Zaś w 20 – Opis sposobu przygotowania oferty oraz w
zał. 1 w SOPZ 6 w/w dokument y nie są wymagane. Nie jest także uwzględniony w wykazie oświadczeń i
dokumentów ( rozdz. 8). Proszę o weryfikację oraz ujednolicenie zapisów i wymogów.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w punkcie 20.1. z zapisu:
20.1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w treści niniejszej specyfikacji, tj. w Rozdziale 8, 9 i 10 oraz:
1) Wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią specyfikacji
i wzorem umowy, o związaniu z ofertą - zgodny w treści z wzorem stanowiącym - Załącznik nr 5
do SIWZ;
2) Plan higieny z podziałem na strefy higieniczne – uwzględniający wszystkie czynności
wymienione w SIWZ, minimalną częstotliwość wykonania tych czynności oraz wskazujący środki
dezynfekcyjne, myjące, czyszczące, konserwujące oraz sprzęt, którymi poszczególne czynności
będą wykonywane.
3) Organizację pracy z uwzględnieniem całodobowej obsługi i obsady na poszczególnych
stanowiskach.
4) Wykaz środków myjących, konserwujących, czyszczących, dezynfekujących, itp. zgodnie z
Załącznikiem nr 12 do SIWZ – zawierający informację o wszystkich niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia środkach, ich przeznaczeniu, stosowanym stężeniu, spektrum działania.

Do wykazu należy dołączyć instrukcję przygotowywania roztworów roboczych oraz szczegółową
informację o sposobie przygotowania poszczególnych roztworów roboczych preparatów
zaproponowanych w wykazie. W powyższym wykazie należy uwzględnić wymagania
określone w Załączniku nr 1 część D.
5) Wykaz sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wg Załącznika
nr 11.
6) Szczegółowe instrukcje sprzątania i dezynfekcji. Zamawiający wymaga dołączenia, co najmniej
wskazanych instrukcji. Wszystkie dołączone instrukcje winny zawierać cel, zakres działania, imię
i nazwisko osoby, która przygotowała dokument oraz dokładny opis wykonywanych czynności:
a) Dezynfekcja powierzchni zabrudzonej wydalinami i zanieczyszczeniami organicznymi.
a) Dezynfekcja miejsc trudnodostępnych.
a) Dezynfekcja powierzchni ( małych i dużych) przez przecieranie.
a) Dezynfekcja powierzchni przy użyciu ściereczki nasączonej w roztworze preparatu.
a) Dezynfekcja sprzętu i wyposażenia przez zanurzenie.
a) Mycie podłogi systemem „2 – wiadrowym”.
a) Dezynfekcja podłogi systemem „mop 1- kontaktu”.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy, jeżeli wykonawca jest
reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia
pełnomocnika jak w punkcie 10 SIWZ.
UWAGA: pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej
notarialnie.
8) Dowód wniesienia wadium w wysokości 120 000,00 zł.
na zapis:
20.1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w treści niniejszej specyfikacji, tj. w Rozdziale 8, 9 i 10 oraz:
1) Wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią specyfikacji
i wzorem umowy, o związaniu z ofertą - zgodny w treści z wzorem stanowiącym - Załącznik nr 5
do SIWZ;
2) Plan higieny z podziałem na strefy higieniczne – uwzględniający wszystkie czynności
wymienione w SIWZ, minimalną częstotliwość wykonania tych czynności oraz wskazujący środki
dezynfekcyjne, myjące, czyszczące, konserwujące oraz sprzęt, którymi poszczególne czynności
będą wykonywane.
3) Organizację pracy z uwzględnieniem całodobowej obsługi i obsady na poszczególnych
stanowiskach.
4) Wykaz środków myjących, konserwujących, czyszczących, dezynfekujących, itp. zgodnie z
Załącznikiem nr 12 do SIWZ – zawierający informację o wszystkich niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia środkach, ich przeznaczeniu, stosowanym stężeniu, spektrum działania.
Do wykazu należy dołączyć instrukcję przygotowywania roztworów roboczych oraz szczegółową
informację o sposobie przygotowania poszczególnych roztworów roboczych preparatów
zaproponowanych w wykazie. W powyższym wykazie należy uwzględnić wymagania
określone w Załączniku nr 1 część D.
5) Wykaz sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wg Załącznika
nr 11.
6) Szczegółowe instrukcje sprzątania i dezynfekcji. Zamawiający wymaga dołączenia, co najmniej
wskazanych instrukcji. Wszystkie dołączone instrukcje winny zawierać cel, zakres działania, imię
i nazwisko osoby, która przygotowała dokument oraz dokładny opis wykonywanych czynności:
a) Dezynfekcja powierzchni zabrudzonej wydalinami i zanieczyszczeniami organicznymi.
b) Dezynfekcja miejsc trudnodostępnych.
c) Dezynfekcja powierzchni ( małych i dużych) przez przecieranie.
d) Dezynfekcja powierzchni przy użyciu ściereczki nasączonej w roztworze preparatu.
e) Dezynfekcja sprzętu i wyposażenia przez zanurzenie.
f) Mycie podłogi systemem „2 – wiadrowym”.
g) Dezynfekcja podłogi systemem „mop 1- kontaktu”.
7) Dokumenty dotyczące zasad kontroli usługi i sposobu dokumentowania kontroli zawierające:
a) zasady kontroli usługi,
b) system monitorowania usługi,
c) proponowane dokumenty kontroli usługi.
8) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres,

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy, jeżeli wykonawca jest
reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia
pełnomocnika jak w punkcie 10 SIWZ.
UWAGA: pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej
notarialnie.
9) Dowód wniesienia wadium w wysokości 120 000,00 zł.
Ponadto, Zamawiający działając na podstawie 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia także treść Załącznika nr 1 do
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonywania usługi,
dodając nowy punkt do niniejszego Załacznika, tj.:
7) Dokumenty dotyczące zasad kontroli usługi i sposobu dokumentowania kontroli zawierające:
a) zasady kontroli usługi,
b) system monitorowania usługi,
c) proponowane dokumenty kontroli usługi
Pytanie nr 22 – dot. SIWZ
Proszę podać ilość łóżek w poszczególnych oddziałach.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
15. Ilość łóżek w poszczególnych oddziałach wynosi następująco*:
Intensywna Terapia Dzieci – 10
Oddział Anestezjologii i Intens. Terapii -12
Położniczo – Ginekologiczny – 44
Neurochirurgiczny – 26
Chirurgii Ogólnej -44
Urazowo – Ortopedyczny -51
Otolaryngologiczny -26
Urologiczny – 26
Gastrologiczno – Wewnętrzny -37
Kardiologiczno – Wewnętrzny -46
Rehabilitacyjny -39
Okulistyczny – 20
Nefrologiczno – Wewnętrzny – 23
Neurologiczny – 38
Neonatologiczny - 38
Pediatryczny – 28
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – 47
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy -54
* stan na dzień 12.10.2015 r.
Pytanie nr 23 – dot. SIWZ
Proszę podać miesięczną ilość:
- zabiegów operacyjnych na bloku i pozostałych salach operacyjnych ( szczękowa, urologiczna)
- endoskopii
- zabiegów ambulatoryjnych
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
16. Przybliżone ilości wykonywanych zabiegów miesięczne:
zabiegi operacyjne na bloku operacyjnym - 500
sala operacyjna szczękowa - 80
sala operacyjna urologiczna - 130
sala operacyjna położniczo – ginekologiczna - 60
sala operacyjna Zakładu Diagnostyki Obrazowej - 20

endoskopia - 180
zabiegi ambulatoryjne - 1100
Pytanie nr 24 – dot. SIWZ
Proszę podać ilość :
- sal operacyjnych na bloku operacyjnym oraz innych oddziałach
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
17. Ilość sal operacyjnych na bloku operacyjnym i innych oddziałach:
Blok Operacyjny - 7
Urologia – 1
Położniczo – Ginekologiczny - 1
Zakład Diagnostyki Obrazowej - 1
Chirurgia szczękowa – 1
Pytanie nr 25
Proszę podać średniomiesięczną wysokość kosztów jakie obecny Wykonawca ponosi za media.
Odpowiedź:
Wysokość kosztów jakie ponosi obecny Wykonawca za media to: 5140,00 zł brutto.
(Kwota ta zawiera koszty mediów do wykonania usługi sprzątania i w związku z najmem pomieszczeń).
Pytanie nr 26
Przedmiotem zamówienia jest także ,,…..współdziałanie z personelem medycznym w zakresie opieki nad
pacjentem”. Proszę o jednoznaczne określenie/nazwanie czynności w jakich ma uczestniczyć personel
Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ dodając kolejny ppkt do
podrozdziału 3 SIWZ – 3.6 Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiający informuje, iż czynności współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad
pacjentem zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia oraz
wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonywania usługi”, zatem Zamawiający podtrzymuje zapisy
SIWZ.
Pytanie nr 27
Jaki procent całości usługi stanowią w/w?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 28
Proszę o potwierdzenie, że personel Wykonawcy nie myje/dezynfekuje żadnych z części aparatury
medycznej
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający jednoznacznie określa sposób (umowa o pracę, umowa zlecenie) zatrudnienia osób
bezrobotnych?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 30

Proszę podać koszt za jedno badanie czystości mikrobiologicznej – niezbędne do kalkulacji kosztów
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
18. Koszt za jedno badanie czystości mikrobiologicznej wynosi około 25 zł.
Pytanie nr 31
Czy Zamawiający posiada myjnie - dezynfektory oraz zmywarki do naczyń? Jeśli tak, kto zapewnia środki
do ich eksploatacji? Jeśli Wykonawca – proszę podać ilość, typ, rodzaj urządzeń LUB podać
średniomiesięczną ilość obecnie stosowanych z podaniem ich nazw
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 5 i 8.
Pytanie nr 32
Czy pomieszczenia biurowe, które Zamawiający zamierza wydzierżawić Wykonawcy wyposażone są w
meble, regały, itd.?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
19. Pomieszczenia biurowe przeznaczone pod wynajem wyposażone są w meble, regały, itp. Doposażenie
tego pomieszczenia wg potrzeb Wykonawcy leży jednak po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 33
Czy wśród tych pomieszczeń jest także pomieszczenie z przeznaczeniem na szatnię, wyposażone w szafki
BHP?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
20. Wśród pomieszczeń, które Wykonawca zamierza wydzierżawić znajduje się pomieszczenie
przeznaczone na szatnię. Część szafek BHP udostępnia Zamawiający, pozostałą brakującą ilość
Wykonawca wyposaża we własnym zakresie.
Pytanie nr 34
Proszę podzielić ilość dozowników na mydło i środki do dezynfekcji rąk z zachowaniem podziału – system
dolewany – system zamknięty oraz z zachowaniem podziału ich typów (Dermados, TFX ,inne; jakie?)
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
21. Dozowniki łokciowe (500 ml) na środki do dezynfekcji rąk:
Dermados 80%,
Medilab 15%,
JiJ 5 %
dozowniki na mydło:
system dolewany (450 do 1000 ml) - 80%
dozowniki łokciowe typu Dermados - 20 %
Pytanie nr 35
Proszę o udostępnienie w wersji Excel załącznika 4 (metraż powierzchni)
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada tego Załącznika w wersji Excel.

Pytanie nr 36
Czy u Zamawiającego występują okna, przeszklenia, elewacje na wysokości, których umycie wymagałoby
użycia urządzeń do pracy na wysokości : podnośnika, lin, innych? Jeśli tak, proszę podać ich metraż oraz
krotność ich mycia.
Odpowiedź:
Zamawiające udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 10.
Pytanie nr 37
Czy u Zamawiającego występują pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie. Jeśli tak proszę podać ich
ilość i pojemność
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, tj.:
Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady wykonania usług, dodając
kolejny pkt do rozdziału I Informacje dodatkowe, który otrzymuje następujące brzmienie:
22. Zamawiający posiada pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie:
ilość – około 40
pojemność – 60 l.
Pytanie nr 38
Zapis w zał. 1.A.1 zobowiązuje Wykonawcę do konserwacji podłóg. Proszę podać ich metraż z rozbiciem
na ich rodzaje oraz określić krotność – niezbędne do skalkulowania właściwych ( rodzajowo i ilościowo)
środków.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 39
Proszę podać metraż wejść, chodników, schodów znajdujących się na zewnątrz budynku podlegających
w/w usłudze sprzątania
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dodatkowo, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia także:
A) treść SIWZ w pkt 14.1 z zapisu:

1

Cena

2

Koncepcja wykonania usługi ( na podstawie planu higieny , organizacji pracy ,
wykazu środków myjących, konserwujących, dezynfekujących itp., wykazu sprzętu i
urządzeń, szczegółowych instrukcji sprzątania i dezynfekcji. Złożonych do oferty z
godnie z punktem od 20.2 do 20.6 SIWZ)

1

Cena

2

Koncepcja wykonania usługi ( na podstawie planu higieny , organizacji pracy ,
wykazu środków myjących, konserwujących, dezynfekujących itp., wykazu sprzętu i
urządzeń, szczegółowych instrukcji sprzątania i dezynfekcji. Złożonych do oferty z
godnie z punktem od 20.1 do 20.7 SIWZ)

na zapis:

B) treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne
zasady wykonania usług w rozdziale C – Wymagania dotyczące personelu wykonawcy z zapisu:
3.

Powyższe środki winny być zatwierdzone przez Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych i Higieny Zamawiającego w
momencie rozpoczęcia świadczenia usługi. Muszą zawierać informację producenta dotyczącą przeznaczenia,
w zależności od rodzaju zastosowanego wykończenia (wykładzina typu TARKET, PCV, terakota, parkiet,
itp.).
na zapis:
Powyższe środki winny być zatwierdzone przez Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych i Higieny Zamawiającego w
momencie rozpoczęcia świadczenia usługi. Muszą zawierać informację producenta dotyczącą przeznaczenia, w
zależności od rodzaju zastosowanego wykończenia (parkiet, PCV, terakota, tarkett, wykładziny PCW,

wykładziny kauczukowe, płyty kamienne/lastriko, podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne, itp).

C) treść Załącznika nr 14 do SIWZ – Wzór umowy w paragrafie 8 z zapisu:
1. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, stwierdzonego
stosownym protokołem, o którym mowa w § 7 ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną w
wysokości 0,2 % średniomiesięcznej wartości usług brutto, liczonych z ostatnich 6 miesięcy
wykonywania umowy, za jedno takie zdarzenie. Kara umowna może zostać potrącona z bieżącej
należności.
2. Jeżeli kara umowna nie wyrówna szkody poniesionej w skutek nienależytego wykonania umowy,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych, bhp, ppoż.,
ochrony środowiska przy świadczeniu usług.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe z winy
swoich pracowników w czasie wykonywania usług objętych umową.
5. Za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% średniomiesięcznej wartości usług brutto,
liczonych z ostatnich 6 miesięcy wykonywania umowy, za każdy dzień zwłoki. Kara umowna
może zostać potrącona z bieżącej należności.
6. W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i przez cały okres
trwania umowy minimum 3 osób bezrobotnych Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia
kary umownej Zamawiającemu. Wysokość kary będzie naliczana odpowiednio do każdej
niezatrudnionej osoby tj.: kara w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę osoby ( w rozumieniu ustawy z dnia 10.10.20202 r. „ o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę „ Dz.U.Nr 200 z 2002 r., poz.1679 z póź. Zm.) wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia
społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, w których warunek
zatrudnienia osoby bezrobotnej nie był spełniony, chyba że Wykonawca wykaże, że przedstawił
zgłoszenie ofert pracy odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu
rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a
niezatrudnieni osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie . Za przyczynę
nieleżącą po stronie wykonawcy będzie uznany w szczególności brak na obszarze, w którym jest
realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania
Zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
8. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty
otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej.
9. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
na zapis:
1. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, stwierdzonego
stosownym protokołem, o którym mowa w § 7 ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną w
wysokości 0,2 % średniomiesięcznej wartości usług brutto, liczonych z ostatnich 6 miesięcy
wykonywania umowy, za jedno takie zdarzenie. Kara umowna może zostać potrącona z bieżącej
należności.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych, bhp, ppoż.,
ochrony środowiska przy świadczeniu usług.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe z winy
swoich pracowników w czasie wykonywania usług objętych umową.
Za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% średniomiesięcznej wartości usług brutto,
liczonych z ostatnich 6 miesięcy wykonywania umowy, za każdy dzień zwłoki. Kara umowna
może zostać potrącona z bieżącej należności.
W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i przez cały okres
trwania umowy minimum 3 osób bezrobotnych Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia
kary umownej Zamawiającemu. Wysokość kary będzie naliczana odpowiednio do każdej
niezatrudnionej osoby tj.: kara w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę osoby ( w rozumieniu ustawy z dnia 10.10.20202 r. „ o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę „ Dz.U.Nr 200 z 2002 r., poz.1679 z póź. Zm.) wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia
społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, w których warunek
zatrudnienia osoby bezrobotnej nie był spełniony, chyba że Wykonawca wykaże, że przedstawił
zgłoszenie ofert pracy odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu
rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a
niezatrudnieni osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie . Za przyczynę
nieleżącą po stronie wykonawcy będzie uznany w szczególności brak na obszarze, w którym jest
realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania
Zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty
otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

D) treść Załącznika nr 14 do SIWZ – Wzór umowy w paragrafie 12, pkt 3 z zapisu:
3. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Zamawiającego na
wydzielone, oprocentowane konto bankowe w banku obsługującym Szpital i zwrócona zgodnie
z ustaleniami ust. 3 wraz z należnymi odsetkami po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
na zapis:
3. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Zamawiającego na
wydzielone, oprocentowane konto bankowe w banku obsługującym Szpital i zwrócona zgodnie
z ustaleniami ust. 2 wraz z należnymi odsetkami po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
E) treść Załącznika nr 14 do SIWZ – Wzór umowy w paragrafie 16, pkt 2. lit. c) ppkt 3) z zapisu:
w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.35
ustawy z dnia 10 października 2002 r . o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz.1679 z późn. zm);
jeżeli Wykonawca , w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian złoży
pisemny wniosek , a jeżeli złoży po tym terminie – od chwili jego złożenia, w którym Wykonawca
wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający
uzna ten wniosek za zasadny.
na zapis:
w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r . o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz.1679 z późn. zm); jeżeli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących
tych zmian złoży pisemny wniosek , a jeżeli złoży po tym terminie – od chwili jego złożenia, w
którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu
umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny.

F) treść Załącznika nr 14 do SIWZ – Wzór umowy w paragrafie 16, pkt 3 i 4 z zapisu:
3. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach , o których mowa w ust.2 pkt c) pakt 3) i 4) mogą
być dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron.
4. Zmiany, o których mowa w § 16 mogą być dokonane wyłącznie drogą wprowadzenia aneksu
do umowy (zachowana forma pisemna) pod rygorem nieważności).
na zapis:
3. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust.2 lit. c) pkt 3) i 4) mogą być
dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron.
4. Zmiany, o których mowa w § 16 mogą być dokonane wyłącznie w drodze aneksu do umowy
(z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności).
G) treść Załącznika nr 14 do SIWZ – Wzór umowy w paragrafie 17, pkt 1 z zapisu:
1.
Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie przed
sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
na zapis:
1. Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić przed sądem właściwym
dla siedziby Zamawiającego.

W związku z powyższym, Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- SIWZ po zmianach z dnia 16.10.2015 r.,
- Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania sanitarne i ogólne zasady
wykonania usług, z dnia 16.10. 2015 r.
- Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty, po zmianach z dnia 16.10..2015 r.,
- Załącznik nr 14 do SIWZ – Wzór umowy, po zmianach z dnia 16.10.2015 r.,

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez
zmian.
Pozostała treść załączników Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie,
a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

