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 Kraków, 25 kwiecień 2017 r. 

 

  Dotyczy: postępowania na „Świadczenie usług specjalistycznego sprzątania, utrzymania 

czystości oraz dezynfekcji” . 
 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ  

POSTĘPOWANIE A.I.271-6/17 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

  

ZESTAW 1 
 

Pytanie 1: 

Prosimy o informacje, w jakim systemie godzinowym (7,35 lub 8 godzin) pracują 

poszczególni pracownicy przewidziani do przejęcia. 

Odpowiedź: 

Pracownicy pracują w równoważny system czasu pracy, dopuszczający przedłużenie 

dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. 

 

Pytanie 2: 
Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994r.  

o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń  

u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. 

zm.), obecny Wykonawca wypłacił wszystkie wymagalne kwoty  

Odpowiedź:  

Zamawiający oświadcza, że wszystkie wymagalne kwoty z tytułu ewentualnych 

zaległości wynikających z art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994r. o negocjacyjnym systemie 

kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), zostały wypłacone. 

 

Pytanie 3: 

Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, 

poz. 1080, z póź. zm.),  

Odpowiedź: 

Przejmowanym pracownikom nie przysługuje uprawnienie do dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, 

poz. 1080, z póź. zm.).  

 

Pytanie 4: 

Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dn. 12.12.1997 r.  

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej 
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(Dz.U. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm.) obecny Wykonawca wypłacił wszystkie 

wymagalne kwoty? 

Odpowiedź: 

Przejmowanym pracownikom nie przysługuje uprawnienie do dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, 

poz. 1080, z póź. zm.).  

 

Pytanie 5: 

Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki 

wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków 

finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076)? 

Odpowiedź: 

Pracownikom nie przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie 

ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom 

na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076). 

 

Pytanie 6: 

W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie 

ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom 

na wzrost wynagrodzeń. (Dz.U. Nr 149, poz. 1076)? 

Odpowiedź: 

Pracownikom nie przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie 

ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom 

na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076). 

 

Pytanie  7: 

Czy obecny Wykonawca wypłacił wszystkie wymagalne kwoty z tytułu podwyżek na 

podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych 

świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr,149 poz. 1076)? 

Odpowiedź: 

Pracownikom nie przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie 

ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom 

na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076). 

 

Pytanie 8: 

Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano warunki umowy  

w części dotyczącej wynagrodzeń? Jeżeli tak, to, które składniki wynagrodzeń zostały 

zmienione? 

Odpowiedź: 

Nie wypowiedziano. 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o udostępnienie aktów wewnętrznych mających wpływ na ustalenie warunków 

pracy i płacy przejmowanych pracowników tj.: 

• Ponad Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy,  

• Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, 

• Regulamin Pracy,  

• Regulamin Wynagradzania,  

• Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
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Odpowiedź: 

Dokumenty są dostępne dla każdego z zainteresowanych Wykonawców do wglądu 

w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zobowiązania wobec 

pracowników przekazanych nowemu Wykonawcy w trybie art. 23¹ k.p. powstałe przed 

dniem przekazania, w szczególności z tytułu art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994 r.  

o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń  

u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2,  

z póź. zm.) oraz ustawy, z dn. 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080,  

z póź. zm.)? 

Odpowiedź: 

Przejmowanym pracownikom nie przysługuje uprawnienie do dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, 

poz. 1080 z późn. zm.) ani ustawy o z dn. 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie 

kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2, z póź. zm.). 

 

Pytanie 11: 

Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisany ze 

związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek 

gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzenia, 

także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego pracodawcę? 

Inaczej – czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi 

w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić 

modyfikację ich stosunków pracy? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie wyżej 

wymienionych dokumentów.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zawarł porozumienia, umowy ani nie istnieje pakiet socjalny ze 

związkami zawodowymi, w których zobowiązałby się do jakichkolwiek gwarancji w 

zakresie zatrudnienia. 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o informacje czy osoby przewidziane do przejęcia należy do związków 

zawodowych oraz informacje, jakie pełnią w nim funkcje. Prosimy o udostępnienie 

danych na temat działających związków zawodowych działających na terenie Szpitala. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z wiedzą Zamawiający informuje, że przejmowani pracownicy nie należą do 

związków zawodowych działających u Zamawiającego. 

 

Pytanie 13: 

Czy w okresie trwania umowy pracownikom przysługiwać będą dodatkowe 

wynagrodzenia z tytułu nagród jubileuszowych, 13-tej pensji? Jeżeli tak to prosimy o 

określenie wielkości tych wynagrodzeń w okresie trwania umowy w poszczególnych 

latach. 

Odpowiedź: 
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Pytanie wydaje się Zamawiającemu za bezzasadne. Informacja znajduje się 

w załączniku.  

 

Pytanie 14: 

Czy na dzień przejęcia pracowników będą jakiekolwiek nieuregulowane należności? 

Jeżeli tak, to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności: niewypłacone 

nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu 

składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów, 

zobowiązania wobec pracowników wynikające z ZFŚŚ itp.). 

Odpowiedź: 

Zamawiający oświadcza, że wszelkie uzasadnione roszczenia pracowników, którzy 

zostaną przejęci przez Wykonawcę, wynikające ze stosunku pracy – powstałe do dnia 

przejęcia tych pracowników przez Wykonawcę, zostaną uregulowane. 

 

Pytanie 15: 

Czy wśród pracowników przewidzianych do przejęcia występują osoby przebywające 

na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (w szczególności: z powodu chorób 

zawodowych, urlopów macierzyńskich, wychowawczych). Jeżeli tak to prosimy o 

informacje o ilości pracowników przebywających na takich zwolnieniach oraz 

określenie długości tych urlopów lub zwolnień. Prosimy o uaktualnienie przekazanej 

tabeli dot. przejmowanych pracowników w zakresie osób przebywających na 

długotrwałych zwolnieniach ze względu na nieaktualne daty. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 16: 

Prosimy o informacje czy wśród przejmowanych pracowników są osoby 

niepełnosprawne. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości oraz stopnia niepełnosprawności 

przejmowanych pracowników. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 17: 

Prosimy o informacje, w jakiej formie i jakiej wysokości obecny Wykonawca wypłaca 

pracownikom podwyżkę 203 i 110? 

Odpowiedź: 

Pracodawca nie posiada zaległości z tyt. podwyżki 203 i 110. 

 

Pytanie 18: 

Jaka jest wysokość miesięcznego odpisu na ZFŚS obowiązująca u obecnego 

Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

W wysokości odpisu obligatoryjnego tj. na 2017r.  1 185,66 zł na 1 pracownika. 

Pytanie 19: 

Czy obecny Wykonawca gwarantuje przekazanie wraz z przekazywanymi 

pracownikami niewykorzystane do dnia przekazania pracowników, środki z ZFŚS, w 

przeliczeniu na jednego przekazywanego art.23¹kp pracownika? Jeśli tak, to w jakiej 

wysokości? Czy także w przypadku przesunięcia terminu przekazania pracowników ( 

np.: o 6-10 miesięcy)? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia dotyczący 

przekazywanych środków na podstawie art.7 ust.3b ustawy o ZFŚS. 
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Odpowiedź:  

Dyspozycja funduszem odbędzie się zgodnie z ustawą o 04.03.1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych. 

 

Pytanie 20: 

Czy obecny Wykonawca posiada zgromadzone środki finansowe na ZFŚS i w jakiej 

wysokości? 

Odpowiedź: 

Środki na rachunku bankowym ZFŚS wynoszą 19 767,99 zł. 

 

Pytanie 21: 

Czy są udzielone pracownikom pożyczki z ZFŚS? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości 

i wielkości udzielonych pożyczek? 

Odpowiedź: 

Są udzielone pożyczki, jednakże spłata pożyczek nastąpi zgodnie z regulaminem 

gospodarowania środkami ZFŚS tj. KCRiO zawrze stosowne porozumienie z 

pożyczkobiorcą i poręczycielami. 

 

Pytanie 22: 

Na czyje konto mają spływać spłaty pożyczek po przekazaniu pracowników? Prosimy 

o ewentualny wzór porozumienia regulującego tę kwestię. 

Odpowiedź:  

Spłata pożyczek nastąpi zgodnie z regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS tj 

KCRiO zawrze stosowne porozumienie z pożyczkobiorcą i poręczycielami. 

 

Pytanie 23: 

Czy obecny Wykonawca wypłaca obligatoryjnie świadczenia z ZFŚS na rzecz 

pracowników przekazywanych? Jeśli tak, to wg. jakich zasad, w jakiej wysokości i jak 

często? 

Odpowiedź: 

Wczasy pod gruszą raz w roku po wykorzystaniu przez pracownika minimum 14 

dniowego nieprzerwanego wypoczynku- wysokość zgodna z Tabelą odpłatności 

ryczałtowej za wczasy „pod gruszą” ustalona na dany rok.  

• Pomocy rzeczowej i finansowej dla pracowników znajdujących się w szczególnie 

trudnych warunkach życiowych, rodzinnych i materialnych oraz dotkniętych 

wypadkami losowymi- na wniosek pracownika, jego przełożonych, organizacji 

związkowych lub samorządowych- wysokość ustalają członkowie komisji socjalnej 

zgodnie z Danymi do  odpisu funduszu socjalnego na dany  rok w rozbiciu na ośrodki 

kosztów, 

• Bony towarowe- jeden raz w roku , kwota ustalana przez komisję socjalną, 

• Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe, zwrotne określonej w umowie pożyczki oraz 

bezzwrotnej określonych w odrębnych przepisach ,wysokość jest zróżnicowana w 

zależności od przeznaczenia i ustalana jest corocznie w preliminarzu. 

 

Pytanie 24: 

Czy do dnia przejęcia obecny Wykonawca posiada jakiekolwiek zobowiązania z tytułu 

niewypłaconych, obligatoryjnych świadczeń wobec przekazywanych pracowników    

(np.: ”wczasy pod gruszą”, „dofinansowanie do wczasów dzieci pracowników:, „paczki 

świąteczne”, „bony”)? Jeśli tak, to jakie i w jakiej wysokości? 

Odpowiedź: 
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Nie posiada. 

 

Pytanie 25: 

Czy do dnia przekazania pracownicy nabędą u obecnego Wykonawcy prawo do wypłaty 

obligatoryjnych świadczeń z ZFŚS? Jeśli tak, to jakich i w jakiej wysokości?  

Odpowiedź: 

Jeżeli pracownicy nabędą prawo do świadczeń z ZFŚS to KCRiO wypłaci świadczenia. 

 

Pytanie 26: 

Prosimy o skrócenie gwarancji zachowania przejmowanym pracowników warunków 

pracy i płacy przez cały okres trwania umowy do 12 miesięcy od podpisania umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umownych. 

 

Pytanie 27:  

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego 

zamówienia należeć będzie wykonywanie również niżej wymienionych czynności: 

1. Pomoc pielęgniarkom w wykonywaniu czynności higienicznych i 

pielęgnacyjnych przy pacjentach, w tym czynności związanych z potrzebami 

fizjologicznymi pacjentów –  

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

2. Pomoc przy ubieraniu/przebieraniu pacjenta 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy.  

3. Pomoc przy wykonywaniu różnego rodzaju opatrunków –  

Odpowiedź: 

Nie dotyczy.  

4. Pomoc przy karmieniu pacjentów i rozdawaniu posiłków – 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy.  

5. Ścielenie łóżek szpitalnych i transport pościeli – 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma zmieniać i ścielać pościel po wypisie pacjenta. 

6. Czynności wykonywane po śmierci pacjentów (mycie zwłok, transport zwłok)  

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

7. Transport środków higienicznych na terenie szpitala. 

Odpowiedź: 

Wyłącznie własnych środków higienicznych Wykonawcy. 
 

8. Czynności związane z gospodarką w zakresie bielizny i odzieży szpitalnej oraz 

prowadzeniem związanej z tym dokumentacji.  

Odpowiedź: 

Zmawiający potwierdza, że wymaga wykonywania czynności związanych z gospodarką 

w zakresie bielizny i odzieży szpitalnej oraz prowadzeniem związanej z tym 

dokumentacji, zgodnie z pkt V pkt 2 ppkt k załącznika do umowy. 
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9. Przeprowadzanie czynności mycia i dezynfekcji pomieszczeń szpitala, np. sal 

pacjentów, sal zabiegowych, bloków operacyjnych 

Odpowiedź: 

Tak z wyłączeniem bloku operacyjnego. 
 

10. Przeprowadzanie czynności dezynfekcji lub mycia używanych na terenie 

szpitala przedmiotów 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 
 

11. Ponadto Zamawiający informuje, iż ma zawartą umowę na pranie bielizny, 

odzieży i pościeli szpitalnej. 

czynności związane z oczyszczaniem i praniem bielizny, odzieży i pościeli szpitalnej –  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż ma zawartą umowę na pranie bielizny, odzieży i 

pościeli szpitalnej. 

12. Transport wewnątrzszpitalny przedmiotów używanych w procesie opieki 

medycznej świadczonej na rzecz pacjentów ( np. narzędzi, materiały i pojemniki 

do badań, wyniki badań, łóżka, naczynia, sztućce, wózki, materace, sprzęt 

jednorazowy ) –  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 
 

13. transport żywności oraz czynności związane z gospodarką żywnością 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 
 

14. Transport pacjentów i asysta przy ich przemieszczaniu się 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy.   
 

15. Transport krwi i materiałów krwiopochodnych.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 
 

16. Pomoc personelowi medycznemu przy zmianie odzieży i obuwia oraz w 

procesie przygotowywania się do przeprowadzenia procedur medycznych: 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy.   
 

17. Asysta przy operacjach i zabiegach medycznych  

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 
 

18. Przygotowywanie pomieszczeń i przedmiotów do operacji i zabiegów 

medycznych, w tym mycie i dezynfekcja narządzi, stołów, pojemników 

Odpowiedź: 

Zamówieniem objęte są gabinety zabiegowe, wykaz czynności i częstotliwość ich 

realizacji zgodnie z załącznikiem do umowy pkt I, ppkt B, 11. 

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje bloku operacyjnego. 
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19. Czynności związane z gospodarką odpadami i ich odpowiednim znakowaniem 

oraz przygotowywaniem raportów w tym zakresie: 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 
 

20. Obsługa niektórych procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala ( np. 

rejestrowanie pacjentów, prowadzenie szatni, portierni szpitalnej i magazynów 

szpitalnych, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji szpitalnej): 

Odpowiedź: 

Dotyczy tylko portierni szpitalnej i szatni – Zgodnie z pkt I. ppkt B 6.A. 
 

21. Czynności związane z gospodarką lekami i środkami opatrunkowymi – 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest do przenoszenia leków z apteki na oddziały zgodnie z 

załącznikiem do umowy. 
 

22. Czynności wykonywane w aptece szpitalnej. 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 
 

23. Dbanie o należyty stan i poziom środków sanitarnych i higienicznych. 

Odpowiedź: 

Tak. 
 

24. Czynności bieżące związane ze sprawowaniem opieki nad pacjentami, np. 

monitorowanie ich stanu i powiadomienie personelu medycznego o 

nieprawidłowościach. 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

 

Pytanie 28: 

Prosimy o usunięcie ust. 3 z par. 13 projektu umowy - prosimy wprowadzić 

odpowiedzialność wykonawcy wyłącznie w przypadku wyrządzenia Zamawiającemu 

rzeczywistej i udowodnionej szkody w związku z ujawnieniem informacji poufnych – 

odpowiedzialność powinna być oparta na zasadzie winy.  Nie ma podstaw, aby 

odpowiedzialność Wykonawcy regulowana była w tym zakresie w trybie kar 

umownych. Obowiązek poufności należy ograniczyć wyłącznie do danych rzeczywiście 

istotnych tj. w tym wypadku np. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.); 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 29: 

Prosimy o informację ile godzin dziennie ma pracować osoba odpowiedzialna za 

maszynowe mycie posadzek i prace powyżej 2 m zgodnie z tabelą nr 3 „Minimalna 

liczba pracowników niezbędnych do wykonania zamówienia”? 

Odpowiedź: 

Na podstawie ustalonego harmonogramu uwzględniającego plan higieny. 

 

Pytanie 30: 
Czy Wykonawca zapewnia maty wejściowe? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości i 

wymiarów. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zapewnia maty wejściowe. 

Pytanie 31  
Prosimy o informację jakie konkretnie urządzenie Zamawiający ma na myśli w pkt. 3 

tabeli 2 „Sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia” załącznik nr 1 do 

umowy? 

Odpowiedź: 

Urządzenie pracujące w technologii VHP lub o podobnym zastosowaniu pod 

warunkiem raportu z każdorazowej biodekontaminacji zawierającego datę i czas 

realizacji usługi dokładną kubaturę pomieszczenia oraz ilość zużytego środka. 

 

Pytanie 32: 
Prosimy o informację ile średnio metrów sześciennych podlega fumigacji w skali 

miesiąca? 

Odpowiedź: 

Usługa będzie realizowana interwencyjnie lub nie rzadziej niż 1 x roku. Ostatnia 

dekontaminacja dotyczyła 400 m 2 (dotyczy sal chorych oraz gabinetów zabiegowych) 

 

Pytanie 33: 
Czy blok operacyjny wchodzi w zakres usługi? 

Odpowiedź: 

Blok operacyjny nie wchodzi w zakres usługi. 

 

Pytanie 34: 
Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie szafki dla pracowników? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia bezpłatnie szafki dla pracowników. 

 

Pytanie 35: 
Czy Zamawiający dopuści innego rodzaju wózki (nie kuwetowe) oraz stelaże niż 

wyspecyfikowane w tabeli 2? 

Odpowiedź: 

Tak pod warunkiem uwzględnienia zapisu w załączniku nr 1 do umowy część V pkt.1a. 

 

ZESTAW II: 
 

Pytanie 1:  
Prosimy o udostępnienie wzoru umowy najmu/dzierżawy pomieszczeń. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje odrębnej umowy na wynajem pomieszczenia. Zasady 

najmu/ dzierżawy pomieszczeń zostały określone w § 13 wzoru umowy. 

 

Pytanie 2: 
Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w SIWZ, proszę 

o potwierdzenie, że w związku z wejściem w życie przepisów nakładających na 

Wykonawcę obowiązek kalkulowania ceny z uwzględnianiem w kosztach pracy na 

2017 r. co najmniej „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości 13 zł, Zamawiający 

będzie badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), tj. weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił 
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w kosztach pracy dla umów zlecenia ustaloną minimalną stawkę godzinową w 

wysokości 13 zł.  

Odpowiedź 

Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 90 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Obowiązek kalkulowania ceny z uwzględnianiem w kosztach pracy na 

2017 r. co najmniej „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości 13 zł spoczywa na 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 3: 

W zawiązku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu 

uwzględnił możliwość zmiany wynagrodzenia umownego wyłącznie w oparciu o 

przesłanki, określone w art. 142 ust. 5 ustawy PZP (co nie rekompensuje zwiększonych 

kosztów zatrudnienia osób o wyższych kwalifikacjach  lub zarabiających powyżej 

minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej), wnosimy o uzupełnienie 

zawartej w SIWZ i/lub wzorze umowy tzw. „klauzuli waloryzacyjnej” o dodatkowe 

postanowienie, przewidujące możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów wykonania usługi innych, niż koszty 

wynikające ze zmiany przepisów prawa.  

Powyższy wniosek motywujemy faktem, że wprowadzenie przez ustawodawcę 

minimalnej stawki godzinowej spowodowało wzrost oczekiwań płacowych 

pracowników/zleceniobiorców w segmencie usług, będących przedmiotem zamówienia 

oraz pracowników/zleceniobiorców o wyższych, niż podstawowe, kwalifikacjach. 

Ustawodawca, wprowadzając przepisy o minimalnej stawce godzinowej (i związaną z 

tym modyfikację klauzuli waloryzacyjnej opartej o art. 142 ust. 5 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, dalej PZP) nie przewidział, że wykwalifikowani 

pracownicy/zleceniobiorcy, przestaną być zainteresowani wykonywaniem pracy za 

minimalnym wynagrodzeniem/minimalną stawką godzinową. Oczekują oni bowiem 

adekwatnego wynagrodzenia do wykonywanych przez nich czynności lub posiadanych 

ponadstandardowych kwalifikacji. 

Niezależnie od powyższego, aktualna sytuacja na rynku pracy, uwarunkowana w 

szczególności uruchomieniem rządowych programów dofinansowania (np. 500+), 

powoduje zmniejszenie liczby pracowników, chętnych do podjęcia pracy. Niskie 

bezrobocie stwarza ponadto pracownikom możliwość znalezienia innego, 

korzystniejszego pod względem finansowym zatrudnienia w stopniu dotychczas 

niewystępującym. Na lokalnym rynku pracy, gdzie występuje niedobór pracowników  

o wymaganych przez zamawiającego kwalifikacjach, sytuacja taka powoduje uzyskanie 

przez tych pracowników uprzywilejowanej pozycji w negocjacjach w sprawie 

wynagrodzenia z przedsiębiorcami świadczącymi usługi.  

Biorąc pod uwagę wspomniane okoliczności, wprowadzenie wskazanej na wstępie 

klauzuli, pozwoli wykonawcy na zapewnienie pracownikom o wyższych 

kwalifikacjach, wymaganego przez nich wynagrodzenia, większego, 

niż  wynagrodzenie minimalne - także w przypadku dalszej zmiany sytuacji rynkowej. 

W konsekwencji pozwoli to zamawiającemu nabyć usługę o wyższej jakości.  

Z kolei w przypadku braku wprowadzenia postulowanej klauzuli, wykonawcy rzetelnie 

kalkulujący swoją cenę ofertową, uwzględnią w tej cenie szacowany koszt braku 

możliwości waloryzacji w  odniesieniu do wynagrodzeń/stawek wyższych, niż 

minimalne, a to z kolei skutkować będzie podwyższeniem cen ofertowych w stosunku 

do cen, które wykonawca mógłby zaoferować w przypadku możliwości dokonania 

odpowiedniej waloryzacji w terminie późniejszym. Nie jest także wykluczone, że część 

wykonawców w ogóle będzie rezygnować ze złożenia oferty, nie mogąc zaakceptować 
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ryzyka wykonania zamówienia ze stratami. W efekcie spowoduje to ograniczenie 

faktycznego kręgu potencjalnych wykonawców i konieczność wyboru przez 

zamawiającego oferty najkorzystniejszej, spośród mniejszej niż potencjalnie możliwa, 

liczby ofert.  

Zważywszy na powołane argumenty, wnosimy o dopuszczenie możliwości waloryzacji 

wynagrodzenia umownego również w sytuacji innych, niż wymienione w art. 142 ust. 

5 ustawy PZP, zmian legislacyjnych, wpływających bezpośrednio na koszty wykonania 

usługi. Przedmiotowe zmiany mogłyby być wprowadzane na zasadach analogicznych 

do zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę/ minimalnej stawki godzinowej -  z zastosowaniem wskaźnika 

równego wskaźnikowi wzrostu płacy minimalnej (przy czym wykonawca, we wniosku 

waloryzacyjnym opierałby się o rzeczywiste wynagrodzenie, wypłacane pracownikom, 

a więc przewyższające płacę/stawkę minimalną). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie w umowie dodatkowej „klauzuli 

waloryzacyjnej”. 

 

Pytanie 4: 

W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu 

będzie badał cenę każdej oferty przez pryzmat zawarcia w niej kosztów 

uwzględniających co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę lub minimalną 

stawkę godzinową, proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiający 

weryfikował będzie, czy wspomniane minimalne wynagrodzenie lub minimalna stawka 

godzinowa nie będą – w celu obejścia obowiązujących przepisów – pomniejszane przez 

wykonawców o koszty korzystania przez pracowników ze sprzętu lub wyposażenia 

niezbędnego do wykonania usługi albo inne koszty, np. koszty szkoleń? 

Pytanie motywowane jest faktem, iż w związku ze zmianami legislacyjnymi w zakresie 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, obecnie wszystkie Oddziały ZUS mają 

obowiązek badania sposobu wynagradzania personelu, zatrudnionego przez 

przedsiębiorców do świadczenia usług. Za praktyki naganne, zagrożone sankcjami, 

ZUS uznaje m.in. pomniejszanie minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 

godzinowej personelu o różne koszty dodatkowe, w tym koszty korzystania ze sprzętu, 

wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi lub koszty szkoleń. Weryfikacja 

powyższych praktyk może także następować poprzez bezpośrednie zwracanie się ZUS 

do Zamawiających – jako Zleceniodawców, wydatkujących środki publiczne, o 

udzielenie informacji w zakresie sposobu świadczenia usług na ich rzecz. 

Odpowiedź: 

Pytanie Wykonawcy nie dotyczy wyjaśnienia Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Jeśli zajdzie taka konieczność Zamawiający skorzysta  z dyspozycji art. 

90 ustawy. 

Ponadto Zamawiający określił w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(z załącznikami) wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, który jest ściśle powiązany z art. 36 ust. 2 pkt 8a 

ustawy. Zamawiający we wzorze umowy przewidział sposób dokumentowania 

zatrudnienia osób, uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań. 

ZESTAW III 
 

Pytanie 1: 
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Prosimy o uregulowanie w umowie kwestii gospodarki odpadami i dodanie do wzoru 

umowy zapisu: 

 „W myśl ustawy o odpadach Strony uzgadniają, że wytwórcą odpadów jest 

Zamawiający. Wykonawca nie ponosi kosztów zagospodarowania odpadów. Wszystkie 

obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska 

należą do Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy odpowiednie pojemniki 

na odpady oraz właściwe magazynowanie odpadów zgodnie z zasadami 

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 

gospodarki odpadami” 

Odpowiedź: 

Pytanie wydaje się Zamawiającemu za bezzasadne. Informacja znajduje się we wzorze  

w umowy - § 6 ust. 8.  

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści zamiast zakupu przez Wykonawcę pralnico-wirówki 

i suszarki pranie mopów i ścierek w pralni zewnętrznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie 3: 

Czy Wykonawca musi korzystać z uchwytów typu BLIZZARD czy może zaopatrzyć 

się w inne uchwyty i stelaże pasujące do sprawdzonych mopów, z których korzysta 

Wykonawca? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza korzystania z uchwytów innych niż typu BLIZZARD, pod 

warunkiem zachowania zasady bezdotykowego mocowania nakładki i z 

uwzględnieniem warunku zapisanego w załączniku nr 1 do umowy część V pkt. 1a czyli 

wykonawca na etapie podpisania umowy musi przedłożyć do akceptacji plan higieny 

uwzględniający stosowane środki i sprzęt. 

Zamawiający informuje,  iż wymaga mopów minimum w ilości zgodnie z zasadą: jeden 

mop - jedno pomieszczenie. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuści sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do umowy, tabela 2 

pkt. 3, 5, 6, 7, 8 o parametrach innych, nie gorszych niż podane w tabeli? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 5: 

Opisane przez Państwa urządzenie do gazowej biodekontaminacji w zał. 1, tabela 2, pkt. 

4 to urządzenie działające w systemie VHP, bardzo kosztowne (ok. 120 000 $ = ok. 

480 000 zł) i bardzo trudno dostępne, wymagające fachowej obsługi. Jedyna firma 

będąca dystrybutorem w Polsce ogłosiła upadłość. Niedostępny serwis urządzenia. 

Dodatkowo urządzenie nie raportuje skuteczności przeprowadzonej dekontaminacji, a 

jedynie potwierdzałoby czas, datę, długość dezynfekcji.  

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie urządzenia do dezynfekcji 

pomieszczeń, powierzchni i urządzeń medycznych metodą suchej mgły o wielkości 

kropli 5 mikronów przy użyciu 6% lub 12% nadtlenku wodoru i kationów srebra z 

możliwością raportowania przebiegu dezynfekcji (data, godzina, długość zamgławiania, 
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zużycie środka itp.). Skuteczność dezynfekcji potwierdzona zostanie przy zastosowaniu 

pasków  diagnostycznych (testowych). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW IV 
 

Pytanie 1: 

Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy wymaga przecierania promiennika lampy 

UV z użyciem środka o 70% zawartości alkoholu. Czy Zamawiający dopuści środek 

zawierający 70% alkoholu skażonego posiadający oświadczenie producenta o 

możliwości stosowania do odkażania promienników lamp bakteriobójczych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2: 

Kto zapewnia środki do zmywarek, Wykonawca czy Zamawiający. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada zmywarko wyparzarki Gastro. Do obowiązków Wykonawcy 

należy zapewnienie środków CLEVER. 

 

Pytanie 3: 

Kto zapewnia środki do myjni – dezynfektorów, Wykonawca czy Zamawiający. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada myjko-dezynfektory do kaczek i basenów w ilości dwóch 

urządzeń od firmy Getinge. Środki chemiczne do urządzenia ma zapewnić Wykonawca. 

Zamawiający używa środków dezynfekująco myjących GD Flush oraz GD Wash 

i takich samych środków chemicznych wymaga Zamawiający od Wykonawcy. 

Zamawiający zużył w ciągu roku GD Flush w ilość 7 szt po 5 l. oraz GD Wash w ilości  

3 szt. po 5 l. 

 

Pytanie 4: 

Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy wymaga dezynfekcji i mycia wanien do 

hydroterapii. Czy Zamawiający dopuści do tej czynności środek myjąco-dezynfekcyjny 

o spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota), Tbc? 

Odpowiedź: 

Warunkiem dopuszczenia środka jest czas działania. Zamawiający dotychczas stosuje 

środek do dezynfekcji o spectrum B, F skuteczny w czasie 5 minut. 

 

ZESTAW V 
 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści innego rodzaju wózki (nie kuwetowe) z przeznaczeniem do 

profesjonalnego sprzątania ? 

Odpowiedź: 

Tak pod warunkiem uwzględnienia zapisu w załączniku nr 1 do umowy część V pkt.1a. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający posiada zmywarko-wyparzarki? Jeśli tak, czy do obowiązków 

Wykonawcy będzie należało zapewnienie do nich środków? Jeśli tak, prosimy 
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o informację, jakiego rodzaju środków oczekuje Zamawiający i jakich producentów 

zmywarko-wyparzarki posiada. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada zmywarko wyparzarki Gastro. Do obowiązków Wykonawcy 

należy zapewnienie środków CLEVER. 

 

Pytanie 3 

Jakie rodzaje podłóg będą podlegały konserwacji przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Wszystkie rodzaje podłóg. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o informację jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na mydło 

w płynie posiada Zamawiający? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada dozowniki firmy Merida, na mydło w płynie, z możliwością 

uzupełniania (dolewania), dotykowe, wykonane z tworzywa sztucznego. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający posiada myjko-dezynfektory? Jeśli tak, kto zapewnia do nich środki? 

Jeśli Wykonawca, prosimy o informację, jakich producentów myjko-dezynfektory 

posiada Zamawiający? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada myjko-dezynfektory do kaczek i basenów w ilości dwóch 

urządzeń od firmy Getinge. Środki chemiczne do urządzenia ma zapewnić Wykonawca. 

Zamawiający używa środków dezynfekująco myjących GD Flush oraz GD Wash 

i takich samych środków chemicznych wymaga Zamawiający od Wykonawcy. 

Zamawiający zużył w ciągu roku GD Flush w ilość 7 szt. po 5 l. oraz GD Wash 

w ilość  3 szt. po 5 l 

 

Pytanie 6 

Czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie zasłon i firan ? 

Odpowiedź: 

Do obowiązków Wykonawcy nie należy pranie firan i zasłon. 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do umowy tabela nr 2 

pkt 3, 6, 7, 8, 16 i 17 o parametrach innych,  nie gorszych lub zbliżonych jak te  podane 

w tabeli? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści stosowanie innych niż typu BLIZZARD uchwytów 

pasujących do profesjonalnych mopów stosowanych przez Wykonawcę ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza korzystania z uchwytów innych niż typu BLIZZARD, pod 

warunkiem zachowania zasady bezdotykowego  mocowania nakładki i z 

uwzględnieniem warunku zapisanego w załączniku nr 1 do umowy część V pkt. 1a czyli 
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wykonawca na etapie podpisania umowy musi przedłożyć do akceptacji plan higieny 

uwzględniający stosowane środki i sprzęt. 

Zamawiający informuje,  iż wymaga mopów minimum w ilości zgodnie z zasadą: 

jeden mop - jedno pomieszczenie. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuści w pkt 6 tabeli 2 załącznika nr 1 do umowy automat 

czyszcząco-zbierający o szer. rob. 43 cm i poz. hałasu 68 dB spełniający wszystkie 

pozostałe wymagania Zamawiającego ?  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający dopuści w pkt 7 tabeli nr 2 załącznika nr 1 do umowy profesjonalny 

umowy automat czyszcząco-zbierający o mocy silnika szczotek 2 x 300 X lub 2 x 450 

W, poz. hałasu 64-66 dB, nacisk szczotki 43-53 kg ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający dopuści w pkt 3 tabeli nr 2 załącznika nr 1 do umowy urządzenie do 

czyszczenia parą bez użycia detergentu, bez funkcji oczyszczania powietrza, zbiornik 

pary 6,4 l, zbiornik brudnej wody 10l, podciśnienie 4 bary, temperatura w zbiorniku 

152 C, czas nagrzewania ok. 30 min ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza, parametry nie odpowiadają wymaganiom. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż na stronie www pod ogłoszeniem niniejszego  

postępowania omyłkowo pojawił się „Załącznik nr 3 do wzoru umowy”. Załącznikiem 

nr 3 do wzoru umowy będzie polisa ubezpieczeniowa.  

Natomiast dokument pn „TABELA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW 

PRZEJMOWANYCH NA PODSTAWIE ART. 23’ KODEKSU PRACY  Dane 

w tabeli sporządzono wg stanu na dzień 21.04.2017 r.” - stanowi załącznik nr 5 do 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (i jest informacją dodatkową do opisu 

przedmiotu zamówienia). 

 
Załącznik: 

-  zaktualizowana tabela „TABELA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW PRZEJMOWANYCH NA 

PODSTAWIE ART. 23’ KODEKSU PRACY  Dane w tabeli sporządzono wg stanu na dzień 21.04.2017 

r.”. 

 

Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 

 

 

http://www.kcr.pl/download/produkty_pliki/zalacznik_do_umow_3_58da5d7c8d87d.pdf

