UNIWERSYTECKI DZIECIECY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofa w Bialymstoku
15-274 BiaJystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595
Biatystok, 2017-05-24

Wszyscy uczestnicy
postepowania przetargowego

PN-15/17/21/3
Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN-15/17/21 na ustuge. obejmuja,ca, utrzymanie czystosci

w

obiektach

Zamawiajacego,

czynnosci

pomocnicze

przy

obstudze

pacjentow,

transport wewne.trzny oraz obstuge. szatni, portierni i centrali telefonicznej

Informujemy, iz do Zamawiaja.cego wptyne,ty pytania o przytoczonej ponizej tresci.

Na mocy na mocy art. 38 ust. 1-2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz. U. z 2016 r, poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260)
udzielamy wyjasnien do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Tresc pytari:
1.

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiaja,cy wymaga aby wycieraczki systemowe (jedno z kryteriow oceny

ofett, zala,cznik nr 7 do SIWZ)

po zakoriczeniu kontraktu

pozostaiy wlasnoscia, Zamawiaja,cego

po uiszczeniu symbolianej kwoty np. 1,00 z\ brutto za szt.?

Odpowiedz: Zgodnie z § 2 pkt 8 wzoru umowy.
2.

Prosimy

o

jednoznaczne

potwierdzenie,

iz

Zamawiaja.cy

wymaga,

aby

wszystkie

osoby,

ktore

Wykonawca zatrudni do swiadczenia uslug, o ktorych mowa w SIWZ w zata,czniku nr 6 maja. bye
zatrudnione na umow^ o prac^ zgodnie z aktualnym Kodeksem Pracy oraz zgodnie z opinia, UZP
dotyczaca. art. 29 ust. 3a ustawy PZP, opublikowan^ w dniu 3 listopada 2016 r.
Odpowiedz: Zamawiaj^cy podtrzymuje zapisy SIWZ.
3.

W zafqezniku nr 6 SIWZ pkt. XIV - TABELA MINIMALNEJ OBSADY PERSONELU w JEDNOSTKACH
ORGANIZACYNYCH SZPITALA - Zamawiaj^cy okreslil minimalna. ilosc personelu, ktory ma swiadczyc

usfugi o ktorych mowa w SIWZ. Zwracamy si^ prosb^ o udzielenie informacji, czy wyst^puja. jakies
dodatkowe etaty / stanowiska, ktore nie zostaly uj^te bezposrednio w w/w tabeli a faktycznie wystepuja.
w obsadzie personelu (np. dodatkowy transport wewn^trz szpitalny)?

Odpowiedz: Tabela minimalnej obsady personelu w jednostkach organizacyjnych szpitala dotyczy
wylacznie jednostek medycznych. Pozostafe czynnosci wynikaja.ee z opisu przedmiotu zamowienia
wymagaj^ zatrudnienia dodatkowych osob w liczbie zapewniaja,cej wtasciwe wykonanie ustugi.
4.

Czy Zamawiaja.cy dopuszcza l^czenie stanowisk na poszczegolnych oddziatach, tj. osoba wykonujaca
prace zwia.zane z biez^cym utrzymaniem czystosci wykonuje takze czynnosci tzw. pomocnicze przy

pacjencie (osoba sprza.taja.ca + sanitariusz)?
Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie dopuszcza fa.czenia stanowisk.

5.

Prosimy o potwierdzenie, iz ustuga. wiodqca. (dominuja.ca.) w w/w poste.powaniu jest usluga utrzymania

czystosci
w

w

obiektach

Biatymstoku

Zamawiajqcego

(wykonywane zgodnie

tj.

Uniwersyteckiego

z okreslonym

Dzieciqcego

harmonogramem

Szpitala

dziennym,

Klinicznego

tygodniowym,

miesie,cznym, roanym), zas ustugami dodatkowymi sa. czynnosci pomocnicze przy obstudze pacjentow,
transport wewne.trzny oraz obstuga szatni, portierni i centrali telefonicznej (wykonywane wedtug

potrzeb i zwiqzane scisle z obtozeniem paqentow w jednostce). Wynika to takze z obsady o ktorej
mowa w zatqczniku nr 6 do SWIZ.

Zrzucanie odpowiedzialnosci, co do udziatu czynnosci na te opodatkowane 23% stawka. VAT i te ze
stawka. ,,ZW" na Wykonawce. powoduje, iz Zamawiajgcy ogranicza sam sobie mozliwosc miarodajnego
porownania ofert, zas Wykonawcy nie sa. w stanie przewidziec jak be.dzie wygla.dat kazdy miesia.c /
dzien w stosunku do obtozenia

paqentow.

Dodatkowo brak takiego podzialu narzucony przez

Zamawiajqcego faworyzuje obecnego Wykonawce. oraz

nosi

znamiona

ograniczenia

konkurencji

w nawia.zaniu do art. 7 PZP.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy

podtrzymuje,

ze

procedure

przetargowa

dotyczy

uslugi

utrzymania

czystosci. Organizacja pracy w pozostatym zakresie nalezy do Wykonawcy.
6.

W nawiqzaniu do powyzszego wnosimy o wprowadzenie procentowego podziatu kompleksowej ustugi

utrzymania czystosci w obiektach Zamawiaja.cego, czynnosci pomocniczych przy obsludze paqentow,
transports

wewne.trznego

oraz

obslug^

szatni,

portierni

i

centrali

telefonianej

wg

ponizej

proponowanego uktadu:
- ushjgi utrzymania czystosci - 50%

- czynnosci pomocnicze przy obsludze paqentow - 40%
- transportu wewne.trzny - 5%

- obsiuga szatni, portierni i centrali telefonicznej - 5%

Odpowiedz: Zamawiajqcy nie moze okreslic, to Wykonawca organizuje zakres i swiadczenie ustugi.

7.

Zamawiaja.cy w SIWZ wsrod ogotu prac wymienia takze prace pomocnicze przy pacjencie. Zwazywszy
na fakt, iz:
•

sa. one zwolnione z podatku VAT, natomiast prace pozostate sa. opodatkowane wg stawki 23%,

•

prawidtowosc ustalania relaq'i pomiQdzy sprzedaza. opodatkowana. a zwolniona. w juz realizowanych
kontraktach tego typu jest przedmiotem zainteresowania Urz^dow Kontroli Skarbowej (w praktyce -

organy te prowadza. obecnie ogolnopolskie kontrole w firmach swiadcza.cych ustugi outsourcingowe,

m.in. przestuchuja.c w ich w toku zatrudniona. w szpitalach kadre. menedzerska., co prowadzic ma
do obiektywnego ustalenia w toku

kontroli wartosci ustugi zwolnionej w catej jej wartosci),

zwracamy sie. z uprzejma. prosba. o udzielenie informaq'i, jaki procent wartosci ustugi be^Ja. one
w opinii Zamawiajqcego stanowic?

W opinii Wykonawcy - ustalenie relaqi pomie/Jzy wartoscia. sprzedazy opodatkowane) i zwolnionej przez
Zamawiaja.cego, juz na etapie prowadzonego post^powania - pozwoli na uniknie.cie opisanych powyzej
czynnosci w przysztosci.
Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie nr 6.
8.

Czy wraz z przejQciem ustugi wykonawca przejmie pracownikow w trybie art. 23' KP? Jezeli tak,

to prosimy o odpowiedz na naste.puja.ee pytania.

1.

Na podstawie jakiego rodzaju umowy o prace. sa. zatrudnieni przejmowani pracownicy? He osob
i do kiedy ma zawarte umowy o prace, na czas okreslony / na zastejastwo?

2.

He osob przebywa na dtugich zwolnieniach lekarskich (powyzej 30 dni) i do kiedy?

3.

Czy wsrod osob przewidzianych do przejecia sa. osoby przebywaja.ee na urlopach macierzyriskich,
wychowawczych, bezplatnych, swiadczeniach rehabilitacyjnych? Jesli tak to ile osob i do kiedy?

4.

Prosimy

o

podanie

terminow

waznosci

badan

lekarskich

(dat

do

kiedy)

poszczegolnych

pracownikow przewidzianych do przeje,cia.

5. . Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych. pracownikow zastosowanie
ma Regulamin Wynagradzania czy Uktad Zbiorowy pracy.

6.

Prosimy o przesianie kopii wszystkich aktualnych Regulaminow, Uktadu Pracy, postanowieri (w tym
Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Uktadu Zbiorowego pracy, Regulaminu Zakladowego Funduszu

Swiadczen Socjalnych,

Regulaminu

Funduszu majqeego zastosowanie w stosunku do osob

niepetnosprawnych) majqeych zastosowanie w stosunku do przejmowanych pracownikow. Jedynie

dogtqbna analiza tych dokumentow pozwoli na prawidtowe skalkulowanie kosztow wynagrodzeri
pracownikow podlegajqcych przeje,ciu.

7.

W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni sa. poszczegolni pracownicy?

8.

Prosimy o wskazanie ilu pracownikow z przewidzianych do przekazania kolejnemu wykonawcy jest
bytymi pracownikami Zamawiajqcego.

9.

Czy Zamawiajqcy zobowia.zuje sie^ do przej^cia pracownikow w przypadku rozwia.zania

lub

zakonczenia kontraktu?

10. Czy przejmowanym

pracownikom

przystuguje

uprawnienie

do

dodatkowego wynagrodzenia

rocznego wynikajqeego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
dla pracownikow jednostek sfery budzetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z pozn. zm.)?
11. Czy z tytulu ewentualnych zalegtosci wynikajgeych z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracownikow jednostek sfery budzetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080
z pozn. zm.) Zamawiajqcy ba.dz obecny wykonawca wyptacW wszystkie wymagane kwoty?
12. Czy

przejmowanym

pracownikom

przystuguje

uprawnienie

do

podwyzki

wynagrodzenia

na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu srodkow finansowych swiadczeniodawcom
na wzrost wynagrodzen (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?

13. W jakiej wysokosci przyskiguja. poszczegolnym pracownikom podwyzki na podstawie ustawy z dnia
22.07.2006r. o przekazaniu srodkow finansowych swiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzen
(Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
14. Czy pracownikom wyptacone zostaty wszystkie wymagane kwoty z tytutu podwyzek na podstawie
ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu srodkow finansowych swiadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzen (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?

15.

Czy pracownikom wypowiedziano warunki umow o prace. w cze.sci dotycza.cej wynagrodzenia? Jesli
tak, to ktore sktadniki wynagrodzen zostaty zmienione?

16. Czy w stosunku do Zamawiaja.cego tocza. siQ post^powania sgdowe wszczete przez pracownikow
przewidzianych do przeje.cia? Jesli tak, prosimy o podanie wykazu spraw ze wskazaniem wartosci

przedmiotu sporu, roszczenia pracownikow i etapu, na ktorym znajduje sie. sprawa.

17.

Czy istniej jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze zwiqzkami zawodowymi,
w

ktorym

pracodawca

zobowigzat sie. do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia

pracownikow lub wysokosci ich wynagrodzeri, takze w przypadku przefccia tychze pracownikow
przez

nastqpnego

pracodawce.?

Czy

pracownicy

sa.

obj^ci

jakimikolwiek

gwaranqami

uniemozliwiaja.cymi nowemu pracodawcy modyfikaqe, tresci ich stosunkow pracy?

18. Czy

na

dzien

przejQtia

be.da.

jakiekolwiek

nieuregulowane

zobowia.zania

w

stosunku

do przekazywanych pracownikow? Jesli tak, z jakiego tytutu i w jakiej kwocie?

19. .Ilu pracownikow nabqdzie uprawnien do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu?

Prosimy o podanie ilosci osob w rozbiciu na poszczegolne lata oraz wysokosci przyslugujqcych
odpraw.

20. Ilu pracownikow nabe/jzie uprawnien do nagrod jubileuszowych w trakcie trwania kontraktu?
Prosimy o podanie ilosci osob w rozbiciu na poszczegolne lata oraz wysokosci przysiugujgcych
nagrod.

21. He osob ze wskazanych do przeje.cia jest cztonami zwia.zkow zawodowych Qakich)? Jakie funkcje te
osoby petnia. w zwi^zkach?

22.

Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopow za rok 2015 r. na poszczegolnego

pracownika z uwzgle.dnieniem dodatkowych urlopow przysiugujqcych pracownikom w zwiqzku
z orzeczeniem o niepelnosprawnosci

23.

Prosimy o podanie wysokosci wynagrodzen zasadniczych brutto poszczegolnych pracownikow
przewidzianych do przej^cia/ kosztow ZUS pracodawcy, premii, dodatkow do wynagrodzen.

24.

Czy w zwia.zku z koniecznoscia. przejqcia pracownikow na podst. Art. 23' KP nowy Wykonawca
przez i po zakonczeniu okresu gwarancyjnego b^dzie mogl zmienic warunki pracy oraz miejsce
pracy pracownikowi?

25.

Prosimy

o

wyszczegolnienie

osob,

ktore

obecnie

znajduja.

si^

w

wieku

ochronnym

/przedemeryta I nym?

26.

Prosimy o wyszczegolnienie osob, ktore zatrudnione sa. z orzeczonym stopniem niepetnosprawnosci
wraz z okresleniem jego rodzaju?

27.

Prosimy o podanie zapisow znajdujgcych si? w umowach o prac? pracownikow dedykowanych
do

przeje.cia,

dotycz^cych

dodatkow

do

wynagrodzen

np.

premia

regulaminowa,

dodatek

umozliwiajqcego

stronom

stazowych, dodatek funkcyjny, dodatek negocjacyjny ftp.?

Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie przekazuje Wykonawcy pracownikow.
9.

Zwracamy

si?

o

zamieszczenie

w

projekcie

umowy,

postanowienia

rozwigzanie umowy za 3 miesie.cznym wypowiedzeniem.
W przypadku umow diugoterminowych zawieranych na okres 2 - 4 lat w momencie zawierania umowy
strony nie sa. w stanie przewidziec wszystkich okolicznosci oraz czynnikow moga.cych miec negatywny
wptyw na wykonywanie zobowi^zan umownych dla kazdej ze stron, jak rowniez w sposob kompleksowy

i wyaerpuj^cy uregulowac procedury post^powania w takich wypadkach. Wprowadzenie mozliwosci
rozwi^zania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakonczenia
stosunku prawnego pomie.dzy stronami, jezeli z okreslonych powodow nie sq one zainteresowane

dalszym kontynuowaniem wspo^pracy na dotychczasowych warunkach. Maja.c na wzgl^dzie dynamike.

zycia gospodarczego, czyli ppjawianie sie. nowych technologii wykonywania zamowien, czy tez nowych
srodkow, moze po kilku latach dojsc do sytuaqi, gdy jedna ze stron w tym rowniez zamawiaj^cy b^dzie
chcial

skorzystac

z

jednostronnego

uprawnienia

do

zakonczenia

umowy

przed

uptywem

jej

obowiqzywania. Obowiqzuja.ce przepisy ustawy prawo zamowien publicznych nie zawieraja. w tym
zakresie zadnych zakazow.
Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany.

10. Prosze. o dodanie zapisu we wzorze umowy zdania: ,,Zmiana wynagrodzenia wchodzi w zycie z dniem
zmiany przepisow, ktore stanowia. podstawe. zmiany wynagrodzenia wykonawcy"
Powyzsza zmiana ma na celu uczynienie zadosc przez Zamawiajqcego obowiqzkowi wynikajqcemu
z art. 142 ust 5 ustawy PZP, poprzez doprecyzowanie, iz wartosc wynagrodzenia wykonawcy ulega

zmianie z dniem zaistnienia (w szczegolnosci w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego)

ktorejkolwiek ze zmian, o ktorych mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Jednym z bowiem elementow
okreslenia zasad wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia umownego jest wskazanie terminu
wejscia w zycie aneksu w tym zakresie.
Uzasadnieniem ratio legis- zgodnie z wola. ustawodawcy - przywolanego przepisu art. 142 ust 5 ustawy

Prawo zamowien publicznych byto m.in., ze: ,,w praktyce zamawiajg.cych wtasciwie nieobecne byto
wla.czanie do wzorow umow tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez zamawiajqcych tresc
wzorow (projektow) umow, nie pozwalaia na uwzgl^dnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet

znacznych,

niezaleznych

od

wykonawcow,

zmian

kosztow

wykonania

zamowienia,

zwteszaa

dotyaqcych zmian wysokosci obciqzeri publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich marzach,
pozornie niewielka zmiana

np.

podatku od towarow i uslug (VAT) powodowata

utratQ marzy,

a w konsekwencji prowadzila do pogorszenia sytuacji finansowej przedsi^biorcy. Powyzsze prowadzilo
do znacznego ograniczania przez przedsiqbiorcow kosztow wykonania zamowienia. Wyzej wskazane

sytuacje odnosily si^ przede wszystkim do umow wieloletnich, w trakcie trwania ktorych wykonawcy byli
zaskakiwani zmianami ci^zarow publicznoprawnych oraz kosztami okreslanymi przez przepisy prawa.
Ponadto, skutki dotyczqce zmian wynagrodzenia odczuwaja. takze pracownicy, przy czym jednoczesnie
zamawiaj^cy sa. narazeni na pogorszenie jakosci wykonywanego zamowienia, np. przez zasta.pienie

materiatow

potrzebnych

do wykonania

zamowienia

materialami

tariszymi,

ktore

zazwyczaj

sq

materiatami nizszej jakosci. Zniwelowanie powyzszych dzialan moze nasta.pic dzie.ki wprowadzeniu
zasady obowia.zku wprowadzania do umow zapisow dotyczqcych odpowiedniej zmiany wysokosci
wynagrodzenia w scisle okreslonych przypadkach".
Stgd wola. ustawodawcy stafc> si^, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygni^cia postqpowan
wszczejych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiaj^cy okreslat kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umow§,

jesli zajdzie jedna z przestanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreslic nalezy, iz nie chodzi
o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przeciez takze Zamawiajqcemu, ale okreslenie

jasnych mechanizmow waloryzacji - w tym terminow - w razie wysta.pienia ktorejkolwiek z przestanek
okreslonych w art. 142 ust 5 PZP.

Terminy wejscia w zycie i wielkosc zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w catosci
S3 bowiem niezalezne od woli stron umowy o zamowienie publiczne. Aby zatem zapewnic z jednej

strony stabilnosc finansow publicznych,

ktorymi dysponujq zamawiaja.cy a z drugiej strony dac

wykonawca. gwarancje. ich stusznych interesow, ustawodawca wprowadzil obowia,zek waloryzacji umow
wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraza si^ w daniu gwarancji obu stronom umowy pewnosci, iz w razie
zaistnienia zewne.trznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z gory wiedza. w jaki sposob maja. siQ
zachowac.

Sta.d

dostosowywania

obowia.zek

zawarcia

wynagrodzenia

w

siwz

wykonawcy

do

swego

rodzaju

zewne.trznych

automatycznych
warunkow.

Przy

mechanizmow
zapewnieniu

zamawiaja.cym bezpieczenstwa prawnego koniecznych zmian.

Skoro to zdarzenia zewne.trzne determinuja. moment wyjscia w zycie zmian, o ktorych mowa w art. 142
. ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazty odzwierciedlenie w tresci

stosunku prawnego ta.cza.cego zamawiaja.cego i wykonawce. w terminie, w ktorym te zmiany weszty
w zycie. Kazdy inny termin wprowadzenia zmian w zycie budzic moze uzasadnione wqtpliwosci co do
tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negoqacjami mie/Jzy stronami umowy. Brak bowiem
obiektywnego powodu uzasadniajqcego inny termin wprowadzenia zmian niz dostosowanie sie. stron

umowy do dziatah legislacyjnych ustawodawcy.
Odpowiedz: Zamawiaja.cy podtrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ.

11. Prosimy o potwierdzenie, ze w Rozdziale A § 6

pkt 10.4 Zamawiaja.cy piszqc o ,,rozliczeniach"

ma na mysli wszelkie ptatnosci dotycza.ce sktadanej oferty (np. wadium, gwarancja bankowa, itp.), a nie
rozliczenia za realizacje ustugi.

Odpowiedz: Wskazany zapis dotyczy postqpowania o udzielenie zamowienia publianego, a nie
realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego poste.powania.

12. Prosimy o potwierdzenie, ze kazdy z cztonkow Konsorcjum ma mozliwosc wystawienia faktury zgodnie
z zakresem SIWZ i umowa. konsorcjalna..

Odpowiedz:

Zamawiajqcy potwierdza mozliwosc wystawiania faktur przez kazdego z cztonkow

konsorcjum.

13. Zamawiaja.cy wymaga, aby srodki dezynfekcyjne posiadaty wlasciwosci myja.co-dezynfekcyjne. Prosimy

0 dopuszczenie srodkow dezynfekcyjnych bez wJasciwosci myja.cych do dezynfekcji:
- powierzchni trudnodoste.pnych,
- powierzchni dezynfekowanych przez zanurzenie,

- promiennikow lamp bakteriobojczych,

- zabawek (alkoholowe chusteczki dezynfekcyjne).
Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza.

14. Zamawiajqcy wymaga, aby srodki sluza.ce do utrzymania czystosci oraz dezynfekcji, ktore wykonawca
planuje stosowac do wykonania zamowienia posiadaty swiadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie

z ustawa. z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dnia 17.06.2010r. Nr 107 poz. 679).
Pragniemy zaznaczyc, ze na dzieri dzisiejszy dokumentem dopuszaaja.cym wyroby medyczne do obrotu
1 uzytkowania jest certyfikat CE, deklaracja zgodnosci lub wpis do rejestru wyrobow medycznych

w zaleznosci od klasyfikacji okreslonej w ustawie o wyrobach medycznych. Preparaty rejestrowane jako
produkty biobqjcze musza. posiadac pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru

produktow biobpjczych, natomiast preparaty rejestrowane jako produkty lecznicze musza. posiadac
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu

leczniczego.

Zgodnie z rozporza.dzeniem (WE)

nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktow kosmetycznych Dz.U. L 342

z 22.12.2009 preparaty b5da.ce kosmetykami posiadaja. zgtoszenie produktow kosmetycznych Komisji

droga. elektroniczna. za posrednictwem CPNP. Dodatkowo preparaty posiadaja.ce w swoim sktadzie
substancje niebezpieczne musza posiadac karte. charakterystyki substancji niebezpiecznej. W zwiqzku
z powyzszym, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy be.dzie wymagac dokumentow dopuszczajqcych

dla srodkow zgodnie z ich klasyfikaqa. i obowia.zuja.cymi przepisami prawa w tym zakresie.
Odpowiedz: Zamawiaja.cy potwierdza.

15. Prosimy 0 informacje w jaki sposob ma sie. odbywac dezynfekcja wanien do hydroterapii? Czy
. Zamawiajgcy wymaga stosowania jakis konkretnych, wskazanych przez producentow wanien, srodkow
dezynfekcyjnych, czyszcza.cych?

Odpowiedz: Po kazdym uzyciu przez pacjenta, poprzez naniesienie preparatu na powierzchnie. zgodnie
z instrukcja. producenta wanien do hydroterapii.
16. Zamawiajqcy wymaga, aby re.czniki jednorazowego uzytku byty niepyla.ce. Pragniemy zaznaczyc, ze na

rynku polskim nie ma re.cznikow jednorazowego uzytku niepylqcych, a jedynie o niskim stopniu pylnosci.
Wobec tego prosimy o zmiane. zapisu i dopuszczenie r^cznikow o niskim stopniu pylnosci.
Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza re^zniki 0 niskim stopniu pylnosci.

17. Zamawiaja.cy wymaga, aby preparaty do konserwacji powierzchni

wlasciwosci

odnosnie

przewodzenia

ladunkow

elektrycznych

(w

posiadaty m.in.

potwierdzone

pomieszczeniach

tomografu

komputerowego, rezonansu magnetycznego i gabinetach RTG - dotyczy takze wyposazenia pracowni).
Pragniemy zaznaczyc, ze na rynku polskim nie ma srodkow do konserwacji przedmiotow, wyposazenia

pomieszczen, 0 potwierdzonych wlasciwosciach odnosnie przewodzenia tedunkow elektrycznych. Takie
preparaty sq stosowane wylqcznie do konserwacji posadzek. Dlatego prosimy 0 zrezygnowanie z tego
wymogu.

Odpowiedz: Wskazany zapis dotyczy tylko powierzchni podlog. Zat^cznik nr 6 do SIWZ - pkt XI
ppkt 3 b) otrzymuje brzmienie:

potwierdzone wtasciwosci odnosnie przewodzenia iadunkow

elektrycznych (w pomieszczeniach tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego i gabinetach
RTG).
18. Prosimy 0 informacje czy do obowia.zkow Wykonawcy nalezy konserwacja parkietu? Jesli tak, prosimy

0 potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga, aby preparat do konserwacji parkietu posiadat
wtasciwosci

antyposlizgowe,

wtasciwosci

przewodzenia

Iadunkow

elektrycznych

oraz

tolerancje.

na substancje chemiczne, zawarte w srodkach do dezynfekcji powierzchni. Prosba ta uwarunkowana
jest faktem, ze na rynku polskim nie ma srodkow do konserwacji parkietu, ktore speJniatyby te
wymagania.
Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie wymaga konserwacji parkietu.

19. Zamawiaja.cy we Wzorze Umowy §3 pkt 2. wymaga, aby stosowane przez Wykonawce.

srodki czysci

1 srodki higieny byty m.in. ,,bezpieczne dla kazdej zmywalnej powierzchni, rozktadalne, nietoksyczne,

posiadaja.ce wtasciwosci odttuszczajqco - myja.ce".

Prosimy o potwierdzenie, ze w/w wymagania

dotyczq wytqcznie srodkow czystosci (a nie srodkow higienicznych), a wtasciwosci odttuszczajqco-

myja.ce maja. posiadac jedynie te srodki, ktore z racji swojego przeznaczenia powinny je posiadac.
Odpowiedz: Zamawiaja.cy potwierdza.

20. Zamawiaja,cy w 5IWZ dopuszcza mozliwosc udziatu w poste.powaniu podmiotow dziateja.cych w ramach
konsorcjum. Zwazywszy na fakt, iz:

•

obserwowana. na rynku praktyka. jest sytuacja, w ktorej o udzielenie zamowienia ubiegaja. sie.

podmioty be.da.ce spotkami kapitatowymi, dziataja.ce w ramach konsorcjum, a naste.pnie - juz na
etapie swiadczenia usJugi - faktury wystawiane sa. przez kilkanascie spotek cywilnych zatozonych
przez konsorcjantow,

•

powyzsze moze budzic wa.tpliwosci co do zgodnosci takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia

29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych oraz ustawy z. dnia 11.03.2004 r. o podatku
od towarow i uslug (a zwfaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotyczqcym zwolnien podmiotowych, art. 106a

- 106q dotyczqcym zasad wystawiania faktur oraz art. 88 dotycza,cym braku prawa do odliczenia
VAT)

co

potwierdzaja.

kontrole

podatkowe

prowadzone

w

firmach

swiadczqcych

uslugi

outsourcingowe,

zwracamy sie. z uprzejma, prosba. o udzielenie informacji, czy Zamawiaja.cy po udzieleniu zamowienia

dopuszcza mozliwosc wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT),
niz ubiegaja.cy sie. o udzielenie zamowienia cztonkowie konsorcjum?
Odpowiedz:

Zamawiaja.cy

nie

dopuszcza

mozliwosci

wystawiania

faktur

przez

inny

podmiot

niz ubiegaja.cy sie. o udzielenie zamowienia czfonkowie konsorcjum.

21. Wnosimy o modyfikacje. wzoru umowy w §8 poprzez zmniejszenie wysokosci kar umownych o 50%.
Wysokosc kar jest nieadekwatna do

naruszen opisanych w

poszczegolnych

uste.pach

i

naraza

Wykonawce. na poniesienie strat wynikajqcych z realizacji umowy.

Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie wyraza zgody. Zamawiajqcy modyfikuje zapis § 8 pkt 1 a) wzoru
umowy, ktory otrzymuje nastqpujqce brzmienie:
a)

odsta.pienia od umowy przez Wykonawce. lub odsta.pienia od

umowy przez Zamawiaja.cego

z przyczyn zawinionych przez Wykonawce. - w wysokosci 7% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 pkt 1.

22. Zwracamy sie. z prosba. o zmiane. zapisu umowy wprowadzaja.cego mozliwosc rozwia.zania umowy przez

kazda. ze Stron z zachowaniem 3-miesi^cznego okresu wypowiedzenia.
Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie nr 9.

Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
Zamawiaja.cy informuje, iz dokonat zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

w zakresie Zatqcznika nr 7 do SIWZ (WYCIERACZKI SYSTEMOWE), ktdry otrzymuje nastQpuja.ce
brzmienie:
WYCIERACZKI SYSTEMOWE

•

duze nat^zenie ruchu

•

odporne na dziatanie soli i podstawowych srodkow chemicznych nie zawierajqcych chloru

•

trwale w uzytkowaniu

•

tetwy sposob czyszczenia

CZESC I fWEJSCIE GfcOWNE)

1 strefa zewne.trzna, wejscie gtowne do Szpitala (pod zadaszeniem)
wycieraczka aluminiowa

rozmiar: 200 cm dtugosc, 250 cm szerokosc
rama (prog) najazdowy
profil wysoki (do 22 mm)

wktad szczotkowo-gumowy, kolor szary
II strefa wewne.trzna (wiatrotap)
wycieraczka aluminiowa

rozmiar: 216 cm dtugosc, 260 cm szerokosc
rama (prog) wpustowy
profil wysoki (do 22 mm)

wktad szczotkowo-gumowy, kolor szary

III strefa wewne.trzna - hoi gtowny szpitala
wycieraaka aluminiowa
rozmiar: 250 cm dtugosc, 200 cm szerokosc
rama (prog) wpustowy
profil wysoki (do 22 mm)
wktad szczotkowo-filcowy (rypsowy), kolor szary

CZESC II fWEJSCIE DO PORADNtt
II strefa wewne.trzna (wiatrotap)
2 wycieraczki aluminiowe przy dwojgu drzwiach wejsciowych w wiatrota pie

rozmiar jednej wycieraczki: 200 cm dtugosci, 160 cm szerokosci (x 2 szt.)
rama (prog) najazdowy
profil niski (do 12 mm)
wktad szczotkowo-gumowy, kolor szary

III strefa wewnetrzna (hoi przy drzwiach)
wycieraczka tekstylna na aumie, kolor szary

rozmiar: 200 cm dtugosc, 500 cm szerokosc
CZESC III fWEJSCIE do SOR-irt

II strefa wewnetrzna (wiatrotap)
wycieraczka aluminiowa
rozmiar: 230 cm dtugosc, 240 cm szerokosc
rama (prog) najazdowy

profil niski (do 12 mm)
wktad szczotkowo-gumowy, kolor szary
III strefa wewne,trzna (hoi przy rejestraqi SOR-u)
wycieraczka tekstylna na qumie, kolor szary
rozmiar: 200 cm dlugosc, 200 cm szerokosc

KIEROVC'NIK
Sekcji Zampwicn Publicznych

