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                                                                                                                 Kraków, 13 marzec 2017 r. 
 

  Dotyczy: postępowania na „Świadczenie usług specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości 

oraz dezynfekcji” . 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ - POSTĘPOWANIE A.I.271-3/17 

 

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 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: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego przez Wykonawcę zapisu.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający w § 9 umowy dodaje ustęp 8 o treści: 

„8. 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.”. 

 

Pytanie 2: 
Z uwagi na zapisy dotyczące przejęcia pracowników zgodnie z art. 23’ KP proszę  o odpowiedzi na 

pytania: 

a) Jaki jest system pracy pracowników oraz okres rozliczeniowy? Prosimy o podanie. 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie: równoważny system czasu pracy, dopuszczający przedłużenie dobowego wymiaru czasu 

pracy do 12 godzin. Okres rozliczeniowy miesięczny. 

 

b) Czy są aktualnie prowadzone postępowania sądowe w sprawach pracowniczych?  

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie: w stosunku do Zamawiającego nie toczą się postępowania sądowe wszczęte przez 

pracowników przewidzianych do przejęcia. 

 

c) Czy są uregulowane wszystkie należności wobec pracowników? 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie: 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. 

 

d) Czy pracownicy mają zalegle urlopy wypoczynkowe?. Jeśli tak proszę o podanie ilości zaległego 

urlopu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

e) Czy pracownicy posiadają prawo do nagród jubileuszowych, jeśli tak to jaka jest ich wysokość oraz 

termin udzielania? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  
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f) Proszę o podanie stażu pracy pracowników. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

g) Czy pracownikom przysługuje dodatek stażowy jeśli tak to komu i w jakiej wysokości procentowej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

h) Czy któremuś z pracowników przysługuje odprawa emerytalna lub rentowa, jeśli tak to w jakiej 

wysokości i w jakim terminie? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

i) Czy któryś z pracowników posiada orzeczony stopień niepełnosprawności? Jeśli tak proszę podać 

rodzaj i ilość orzeczonego stopnia niepełnosprawności. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

j) Jaki jest czas ważności badań lekarskich przejmowanych pracowników? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

k) Który z przejmowanych pracowników należy do związków zawodowych? 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie: zgodnie z zwiedzą Zamawiającego przejmowani pracownicy nie należą do związków 

zawodowych działających u Zamawiającego 

 

l) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje dodatkowe roczne wynagrodzenie, jeśli tak to komu? 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie: Przejmowanym pracownikom nie przysługuje dodatkowe roczne wynagrodzenie. 

 

ł) Czy któryś z przejmowanych pracowników przebywa na długotrwałym zwolnieniu chorobowy, lub 

macierzyńskim, wychowawczym, rehabilitacyjnym, bezpłatnym? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

m) Czy przejmowani pracownicy są w okresie wypowiedzenia umowy lub umowa jest na czas określony? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

n) Czy istnieje jakiś  regulamin który gwarantuje wzrost wynagrodzeń? 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie: Nie istnieje regulamin gwarantujący wzrost wynagrodzeń. 

 

o) Jaki jest okres gwarantowany dla przejmowanych pracowników? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art.231 

 

p) Czy zamawiający przekazuje również fundusz socjalny jeśli tak to w jakiej wysokości? 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie przekazuje funduszu socjalnego. 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści zamiast zakupu przez Wykonawcę pralnico-wirówki i suszarki pranie mopów 

i ścierek w pralni zewnętrznej? 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza pranie mopów i ściereczek w pralni zewnętrznej. 
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Pytanie 4: 

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 5: 
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 6: 
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, zużycie środka itp.). Skuteczność dezynfekcji potwierdzona zostanie przy 

zastosowaniu pasków  diagnostycznych (testowych). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW 2 

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość odkupienia lub przekazania posiadanego sprzętu czyszczącego,  

jeśli tak proszę o podanie cen netto? 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje. Zamawiający użycza Wykonawcy na czas trwania umowy sprzęt czyszczący. 

 

Pytanie 2: 
Prosimy o dokładny wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia Wykonawcy, czy w 

pomieszczeniach znajdują się  szafki  pracownicze, jaki jest koszt dzierżawy pomieszczeń? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dzierżawi Wykonawcy  pomieszczenie (zgodnie z par 10 wzoru umowy) w budynku nr 1 o 

powierzchni około 12 m2 (1 piętro), natomiast w budynku nr 2 powierzchnia 7 m2 (poddasze).  

Zamawiający udostępnia szafki pracownicze w szatniach ogólnych personelu w budynku nr 1 oraz w 

budynku nr 2. Koszt najmu został określony w par 10. 

 

Pytanie 3:  

Prosimy o informację czy w przeciągu kolejnych 36 miesięcy planowane są roboty malarskie i remonty. 

Odpowiedź:  

Plan inwestycyjny Zamawiającego opracowywany jest na okres jednego roku. Ujęte są w nim inwestycje 

a nie bieżące roboty malarskie i remontowe. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie 

z planem inwestycyjnym na rok 2017 r. zaplanowano inwestycje polegająca na rozbudowie istniejącego 

obiektu szpitalnego (budynek nr 2) o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii 

i intensywnej terapii, pracowni RTG oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi 

i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowie pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, 

sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatkę 

zlokalizowanych na I piętrze budynku nr 2  oraz rozbudowie budynku nr 7 dla potrzeb oddziału (w trybie 

stacjonujmy i dziennym) narządu ruch.  
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w okresie trwania umowy (36 miesięcy) mogą wstąpić roboty 

malarskie i remontowe nie ujęte w planie inwestycyjnym,  których na dzień dzisiejszy Zamawiający nie 

jest w stanie przewidzieć.  

 

Pytanie 4: 
Czy zamawiający może zmienić zapis w umowie dotyczący przejęcia pracowników na podstawie art. 23¹ 

k.p.  , na taki który umożliwia wykonawcy zatrudnienie pracowników z pominięciem tego artykułu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. 

 

Pytanie 5: 

Czy zamawiający posiada zmywarkę czy urządzenie dezynfekujące? Jaki rodzaj środków dezynfekująco 

myjących do tego urządzenia wymaga 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: 

Prosimy o podanie ilości średniego miesięcznego zużycia (w odniesieniu do 2016 roku): mydła w płynie, 

ręczników papierowych, składanych - ZZ, papieru toaletowego, środków czyszczących rodzaju worków, 

środków dezynfekcyjnych, środków myjących, płynu do mycia szyb, płynu do mycia sanitariatów, 

kostek, do wc, płynów do mycia ścian, płynów do mycia podłóg, środków czyszczących odświeżaczy 

powietrza, rękawiczek jednorazowych. 

Odpowiedź: 

Papier toaletowy 12 rolek – 33 opakowania 

Ręcznik papierowy biały ZZ: 60 opakowań 

Ręcznik papierowy ZZ: 312 opakowań 

Mydło 5 L: 12 opakowań 

Worek 120 L: 

- czerwony 85 szt.  

- niebieskie 89 szt. 

Worek 35 L 

- czerwony 107 szt. 

- Niebieski 107 szt. 

Rękawiczki jednorazowe  

- 17 op. po 100 szt.  

Środków dezynfekcyjnych,  

- 20 L 

środków myjących: 

- 30 L 

płynu do mycia szyb: 

- 4 L 

płynu do mycia sanitariatów: 

- 40 L 

kostek do wc: 

- 22 szt. 

płynów do mycia ścian: 

- nie dotyczy 

płynów do mycia podłóg: 

- 10 L; 

Odświeżaczy powietrza: 

- nie dotyczy 

 

ZESTAW 3 

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 
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skażonego posiadający oświadczenie producenta o możliwości stosowania do odkażania promienników 

lamp bakteriobójczych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2: 

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. Zmawiający dotychczas stosuje środek do 

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

 

ZESTAW 4  

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. 

 
Pytanie 2: 
Prosimy o udostępnienie załącznika nr 2 do SIWZ – dokument JEDZ.  

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnił dokument. 

 

ZESTAW 5 

Pytanie 1: 

Prosimy o podanie aktualnych (z 2017r.) składników wynagrodzenia brutto pracownika Zamawiającego 

przewidzianych do przejęcia (bez ZUS pracodawcy) wraz z określeniem ich wartości dla każdego 

pracownika, tj.: 

• Wynagrodzenie zasadnicze – w jakiej wysokości, 

• Nagrody – w jakiej wysokości, 

• Premie – w jakiej wysokości, 

• Wynagrodzenie za godziny nocne i nadliczbowe – w jakiej wysokości, 

• Dodatek stażowy – w jakiej wysokości, 

• Ekwiwalent BHP – w jakiej wysokości, 

• Odprawy emerytalne – w jakiej wysokości, 

• Dodatek 203 i 110 w jakiej formie 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 1 będącą załącznikiem do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o podanie wieku poszczególnych pracowników przewidzianych do przejęcia. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 1 będącą załącznikiem do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 3: 
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 4: 
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:  
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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 5: 

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 6: 

Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających 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.) 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 7: 
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 8:  

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 9: 

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 10: 

Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano warunki umowy w części dotyczącej 

wynagrodzeń? Jeżeli tak, to, które składniki wynagrodzeń zostały zmienione? 

Odpowiedź: 

Nie wypowiedziano. 

 

Pytanie 11: 

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, 
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• Regulamin Pracy,  

• Regulamin Wynagradzania,  

• Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych plus preliminarz wydatków na świadczenie 

obligatoryjne w 2012 r i 2013 r. 

Odpowiedź: 

Dokumenty są dostępne dla każdego z zainteresowanych Wykonawców do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

Pytanie 12: 

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 13: 
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  14: 
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 Szkoły. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wykonuje działalność leczniczą i nie jest Szkołą. 

Zgodnie z zwiedzą zamawiający informuje, że przejmowani pracownicy nie należą do związków 

zawodowych działających u Zamawiającego. 

Pytanie 15: 

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: 

Zgodnie z tabelą nr 1 będącą załącznikiem do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 16: 

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. 
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Pytanie 17: 
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. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 1 będącą załącznikiem do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie  18: 

Czy pracownicy przewidziani do przejęcia mają zaległe urlopy? Jeżeli tak, to prosimy o przedstawienie 

wykazu takich zaległych urlopów na dzień przejęcia? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 1 będącą załącznikiem do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 19: 
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 nr 1 będącą załącznikiem do odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 20: 
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 21: 
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 22: 
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. 

Odpowiedź:  

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

socjalnych. 

 

Pytanie 23: 

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

Odpowiedź: 

Środki na rachunku bankowym ZFŚS wynoszą 19 976,12 zł. 

 

Pytanie 24: 
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 25: 
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. 
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Pytanie 26: 

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 27: 

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: 

Nie posiada. 

 

Pytanie 28: 

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 29: 

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 30: 

Proszę podać ilość i rodzaj oddziałów oraz ilość łóżek na poszczególnych oddziałach. 

Odpowiedź: 

Budynek nr 2 

Oddział Chirurgii Urazowej Ortopedii i Rehabilitacji: 45 łóżek 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 3 łóżka 

Pododdział Ortopedii Krótkoterminowej: 2 łóżka 

Budynek nr 1 
Oddział Rehabilitacji oraz Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej: 62 łóżek. 

 

Pytanie 31: 
Proszę podać ilość zabiegów operacyjnych wykonywanych bezpośrednio na Blokach Operacyjnych w 

okresie 12 miesięcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że blok operacyjny nie jest objęty zamówieniem, ale dla wiadomości 

Zamawiający wykonał 1 143 w 2016 r. 

Pytanie 32: 

Proszę podać ilość zgonów w okresie ostatnich 12 miesięcy. 

Odpowiedź: 

2 zgony. 

Pytanie 33: 
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Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia należeć 

będzie wykonywanie również niżej wymienionych czynności: 

a. Pomoc pielęgniarkom w wykonywaniu czynności higienicznych i pielęgnacyjnych przy 

pacjentach, w tym czynności związanych z potrzebami fizjologicznymi pacjentów –  

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

b. Pomoc przy ubieraniu/przebieraniu pacjenta 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy.  

c. Pomoc przy wykonywaniu różnego rodzaju opatrunków –  

Odpowiedź: 

Nie dotyczy.  

d. Pomoc przy karmieniu pacjentów i rozdawaniu posiłków – 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy.  

e. Ścielenie łóżek szpitalnych i transport pościeli – 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma zmieniać i ścielać pościel po wypisie pacjenta. 

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

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

g. Transport środków higienicznych na terenie szpitala. 

Odpowiedź: 

Wyłącznie własnych środków higienicznych Wykonawcy. 

 

h. 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. 

 

Dodatkowo  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zmawiający dopisuje do załącznika do umowy V 

pkt 2 ppkt k: 

,,transportu brudnej i skażonej bielizny pościelowej w zawiązanych workach do pomieszczenia 

wyznaczonego przez Zamawiającego oraz odbieranie od przedstawiciela Prani czystej bielizny szpitalnej 

a także rozdysponowanie bielizny na poszczególne Oddziały oraz prowadzeniem związanej z tym 

dokumentacji ” 

 

i. Przeprowadzanie czynności mycia i dezynfekcji pomieszczeń szpitala, np. sal pacjentów, sal 

zabiegowych, bloków operacyjnych 

Odpowiedź: 

Tak z wyłączeniem bloku operacyjnego. 

 

j. Przeprowadzanie czynności dezynfekcji lub mycia używanych na terenie szpitala przedmiotów 

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. 

k. 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. 

 

l. transport żywności oraz czynności związane z gospodarką żywnością 

Odpowiedź: 
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Zgodnie z SIWZ. 

 

m. Transport pacjentów i asysta przy ich przemieszczaniu się 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy.   

 

n. Transport krwi i materiałów krwiopochodnych.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

o. Pomoc personelowi medycznemu przy zmianie odzieży i obuwia oraz w procesie 

przygotowywania się do przeprowadzenia procedur medycznych: 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy.   

 

p. Asysta przy operacjach i zabiegach medycznych  

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

 

q. 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. 

 

r. Czynności związane z gospodarką odpadami i ich odpowiednim znakowaniem oraz 

przygotowywaniem raportów w tym zakresie: 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

s. 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. 

 

t. Czynności związane z gospodarką lekami i środkami opatrunkowymi – 

Odpowiedź: 

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

umowy. 

 

u. Czynności wykonywane w aptece szpitalnej. 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

 

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

Odpowiedź: 

Tak. 

 

w. Czynności bieżące związane ze sprawowaniem opieki nad pacjentami, np. monitorowanie ich 

stanu i powiadomienie personelu medycznego o nieprawidłowościach. 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

 

Pytanie 34: 

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. 
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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 35: 

Prosimy o podanie metrażu wykładziny PCV przewidzianej do polimeryzacji.-  

Odpowiedź: 

Zamawiający podaje powierzchnie użytkową, która ma być przeznaczona do polimeryzacji: budynek nr 

1: 1 437,50 m2, budynek nr 2: 1 200 m2 

 

Pytanie 36: 

Prosimy o podanie metrażu wykładziny dywanowej.-  

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

 

Pytanie 37: 

Prosimy o informację ile jest sztuk mebli tapicerowanych przeznaczonych do odkurzania? 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

 

Pytanie 38: 
Co Zamawiający rozumie przez „ściany nie nadające się do mycia”?-  

Odpowiedź: 

Ściany i sufity nie pokryte farbą zmywalną. 

 

Pytanie 39: 

Prosimy o podanie metrażu daszków szklanych i wiaty przeznaczonych do mycia. 

Odpowiedź: 

78 m 2 dotyczy samej wiaty która nie posiada daszków szklanych. Zamawiający wymaga mycia 

przeszkleń zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zmawiający zmienia zapis załącznika nr 1 do umowy w zadaniu 

1 pkt I. ppkt A, 6, d: 

Jest  

d) mycie przeszklonej wiaty wjazdowej, daszków szklanych oraz balustrad zewnętrznych. 

Powinno być  

,,mycie przeszklonej wiaty wjazdowej”. 

 

Pytanie 40: 
Czy Wykonawca zapewnia środki do zmywarki naczyń? 

Odpowiedź: 

Tak.  

 

Pytanie 41: 

W jakich godzinach odbywa się dyżur w portierni?  

Odpowiedź: 

Codziennie 7.00 – 19.00. 

 

Pytanie 42: 

Prosimy o podanie metrażu sekretariatów, pokojów lekarskich, gabinetów pielęgniarek oddziałowych. 

Odpowiedź: 

Budynek nr 2 ( 135,9 m2) 

PARTER 

Sekretariat - 11,70 m2 

Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 7,80 m2 

Dyżurki lekarska Anestezjologów 12 m2 

PIĘTRO 

dyżurka pielęgniarek  6,40 m2 

PODDASZE 
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Dyżurki lekarskie na poddaszu 

13,20 m2 

20,60 m2 

13,20 m2 

37,80 m2 (pokój dla rezydentów) 

Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej na poddaszu  13,20 m2 

 

Budynek nr 1 (105,04 m2) 

PARTER 

Sekretariat: 13,5 m2 

Dyżurka Lekarska 13,95 i 17,20 m2 

PIĘTRO 

dyżurka pielęgniarek  10,60 m2 

Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 7,5 m2  

PODDASZE 

Dyżurki lekarskie 25,04 m2 17,25 m2 

 

Pytanie 43: 

Czy Zamawiający zapewnia osobę z uprawnieniami  elektrycznymi do zdejmowania obudów lamp celem 

ich umycia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zapewnia osoby z uprawnieniami  elektrycznymi do zdejmowania obudów lamp. 

 

Pytanie 44: 

Czy Zamawiający posiada myjko-dezynfektory do kaczek i basenów? Jeśli tak prosimy o podanie ilości 

oraz nazw urządzeń. Prosimy też o informację czy Wykonawca zapewnia środki chemiczne do tych 

urządzeń?  

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  45: 

Czy Wykonawca zapewnia pojemniki twardościenne na odpady ostre? Jeśli tak, prosimy o podanie 

wielkości i ilości w skali miesiąca.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zapewnia pojemniki twardościenne na odpady ostre. W ciągu miesiąca Zamawiający 

zamawia 

Pojemniki 10 l: 40 szt. 

Pojemniki 5 l: 36 szt. 

Pojemniki 3 l: 40 szt. 

Pojemniki 1 l: 50 szt. 

 

Pytanie 46: 

Prosimy o podanie metrażu pomieszczeń technicznych i magazynowych. 

Odpowiedź: 

Budynek nr 1: 

Pomieszczenia magazynowe 100 m2 

Pomieszczenia techniczne 45,4 m2 

Budynek nr 2 

Pomieszczenia magazynowe  21,34 m2 

Pomieszczenia techniczne 83,15  m2 

 

Pytanie 47: 

Prosimy o informację czy wózki do transportu odpadów oraz bielizny brudnej mają być w sumie 2 szt. 

czy też Wykonawca zapewnia po 2 szt. z każdego rodzaju? 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma zapewnić 2 szt. do transportu odpadów. Wózki do transportu brudnej bielizny dotychczas 

dostarcza pralnia.  
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Pytanie 48: 

Czy Zamawiający dopuszcza pranie mopów i ścierek poza obiektem Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 49: 

Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez chusty systemu safe&easy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dotychczas stosuje chusteczki z firmy Schulke wipes Safe&easy a 111 szt. chust./rolka / 

Schulke & Mayr GmbG.  

Przez pojęcie Safe&easy Zamawiający rozumie system suchych chusteczek przeznaczonych do 

nasączania środkami dezynfekcyjnymi, składający się z wiaderka z przykryciem umożliwiającym 

dozowanie pojedynczych chust oraz wymianę rolek chust dopasowanych do pojemnika. Chusty 

niskopyłowe o rozmiarze min. 30x30cm i gramaturze nie mniejszej niż 45g/m2. Rolki min. 100 chust 

pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe. Zamawiający dopuszcza stosowanie ww. chusteczek lub 

równoważnych. 

 

Pytanie 50: 

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 51: 

Czy Wykonawca zapewnia maty wejściowe? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości i wymiarów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zapewnia maty wejściowe. 

 

Pytanie 52: 

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 53: 

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 52: 

Czy blok operacyjny wchodzi w zakres usługi? 

Odpowiedź: 

Blok operacyjny nie wchodzi w zakres usługi 

 

Pytanie 54: 
Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie szafki dla pracowników? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia bezpłatnie szafki dla pracowników 

 

Pytanie 55: 

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 6 

Pytanie 1: 
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Ile osób, które należy przejąć zgodnie z art. 23’ KP przebywa na długich zwolnieniach lekarskich, 

urlopach macierzyńskich (tacierzyńskich) wychowawczych, bezpłatnych, świadczeniach 

rehabilitacyjnych? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie  2: 

Prosimy o podanie terminów ważności badań lekarskich (dat do kiedy badania są ważne) 

poszczególnych pracowników których należy przejąć zgodnie z art. 23’ KP? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 3: 

Prosimy o informację czy wśród osób które należy przejąć zgodnie z art. 23’ KP są osoby które podczas 

realizacji zamówienia będą mogli przejść na emeryturę? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 4: 
Prosimy o aktualizację załącznika nr 2 do umowy (tabela wynagrodzeń pracowników) na miesiąc 

styczeń 2017 roku? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 5: 

Prosimy o podanie wszystkich składników wynagrodzenia osób które należy przejąć zgodnie z art. 23’ 

KP, w tym wszystkie nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 6: 

Prosimy o podanie wieku osób które należy przejąć zgodnie z art. 23’ KP oraz ilość lat pracy tych osób? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 7: 

Czy pracowników, których należy przejąć zgodnie z art. 23’ KP obowiązuje mniejszy wymiar czasu pracy 

dotyczący pracowników medycznych tj. 7,35 godziny dziennie? 

Odpowiedź: 

Pracownicy pracują w równoważny system czasu pracy, dopuszczający przedłużenie dobowego wymiaru 

czasu pracy do 12 godzin. 

 

Pytanie  8: 

Czy Zamawiający przez urządzenie do czyszczenia parą rozumie parownicę? 

Odpowiedź: 

Urządzenie opisane w pkt.3 tabeli nr 2 załącznika nr 1 do umowy lub o zbliżonych parametrach. 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o podanie przykładowego urządzenia (np. modelu) do gazowej biodekontaminacji suchym 

nadtlenkiem wodoru, którym powinien dysponować Wykonawca, powyższe dane są potrzebne do 

szczegółowego poznania wymagań Zamawiającego i dokładnego oszacowania kosztów? 

Odpowiedź: 

Urządzenie opisane w pkt.2 tabeli nr 2 załącznika nr 1 do umowy lub o zbliżonych parametrach. 

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający dopuści inne rodzaje uchwytów do mopów niż uchwyty typu Blizzard? 

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. 



NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614  
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

Strona 16 z 28 

 

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

pomieszczenie. 

 

Pytanie 11: 

Czy Zamawiający dysponuje generatorem suchej mgły? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje generatorem suchej mgły. 

 

Pytanie 12: 
W nawiązaniu do pytania 11, prosimy o podanie przykładowego urządzenia (modelu) generatora suchej 

mgły, którym powinien dysponować Wykonawca, w celu oszacowania wymagań Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Urządzenie opisane w pkt.2 tabeli nr 2 lub o zbliżonych parametrach. 

Pytanie 13: 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zakupu nowych podajników na mydło jeżeli te ulegną 

zniszczeniu, uszkodzeniu czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania przez niego umowy 

dzierżawy tego typu rodzajów podajników, które po 3 latach przejdą na własność Zamawiającego?  

Odpowiedź: 

Zamawiający jest w posiadaniu dozowników w wystarczającej ilości, wymianie na nowe będą podlegały 

pojedyncze sztuki dozowników uszkodzonych/zaginionych.  

 

Pytanie 14: 

W §10 ust. 10 projektu umowy Zamawiający zamieścił obowiązek  umieszczania pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą uprawnień do korzystania i egzekwowania uprawnień z tytułu rękojmi i 

gwarancji bezpośrednio od podwykonawcy. Co Zamawiający rozumie poprzez takie uprawnienia z 

tytułu rękojmi i gwarancji? 

Odpowiedź: 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia takie jak przysługują Wykonawcy w przypadku udzielenia 

Wykonawcy przez Podwykonawcę rękojmi lub gwarancji. 

 

Pytanie 15: 

Prosimy o zmianę §14 ust. 3 projektu umowy i dopisanie na samym końcu zapisu „… po udowodnieniu, 

że wina leży po stronie Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie wskazanego zapisu. 

 

Pytanie 16: 

Co Zamawiający rozumie przez niewykonanie przedmiotu zamówienia z §15 ust. 1 lit. a)? 

Odpowiedź: 

W § 15 ust. 1 lit. a) znajduje się zapis o „niewykonywaniu” przedmiotu umowy. Zamawiający rozumie 

ten zapis zgodnie z literalnym brzmieniem tj. całkowite zaprzestanie wykonywania umowy. 

 

Pytanie 17: 
Wnosimy o zmniejszenie kar umownych o 50%, zgodnie z doktryną prawa zamówień publicznych oraz 

w aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 

ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy 

bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 

1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z 

uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Zespołu 

Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara 

umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i 

kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar 

umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości 

stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia 

społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 

3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. 
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Odpowiedź: 

Kary umowne nie są wygórowane, odnoszą się bowiem do wynagrodzenia miesięcznego i tak też mają 

być pobierane. W stosunku do wartości całości zamówienia określone są na poziomie poniżej 3%. 

Zamawiający zmienia zasady ustalania kar w sposób określony w odpowiedzi na pytanie nr 18. 

 

Pytanie 18: 

Czy w §15 ust. 1 lit. c) projektu umowy Zamawiający rozumie nałożenie kary wyłącznie 1 raz w ciągu 

miesiąca? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza, że przez wskazany zapis w projekcie umowy, rozumie nałożenie kary 

wyłącznie 1 raz w ciągu miesiąca. We wskazanym zapisie umownym ulegają zmianie zasady ustalania 

kar umownych w następujący sposób: 

„c) z tytułu: nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 1 % 

miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za miesiąc, w którym uchybienie nastąpiło. Karę 

nalicza się za każdy przypadek uchybień, stwierdzonych protokołem podpisanym przez obie strony 

podczas kontroli, o której mowa w § 9 ust. 4. W przypadku trzykrotnego stwierdzenia uchybień w okresie 

jednego miesiąca kalendarzowego, stwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony podczas 

kontroli, o której mowa w § 9 ust. 4, karę nalicza się w wysokości 20% wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za miesiąc,  w którym uchybienie nastąpiło.”. 

 

ZESTAW 7  

Pytanie 1: 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie powierzchni w podziale na poszczególne jednostki 

administracyjne Szpitala, oddziały, rodzaj pomieszczeń i strefy czystości. Powyższa wiedza jest 

niezbędna do prawidłowego skalkulowania usługi objętej niniejszym postępowaniem. 

Odpowiedź: 

Podział pomieszczeń na strefy uwzględnia tabela nr 1 w załączniku do umowy. 

Budynek nr 1 i budynek nr 2 

Obszar Administracyjno– techniczny: 2 106,77 m2 

Obszar Medyczny: 1 549,73 m2 

Budynek przy ul Emaus 18 (Dzienny Dom Opieki Medycznej) 

Obszar Administracyjno– techniczny: 337,83 m2 

Obszar Medyczny: 123,79 m2 

 

Pytanie 2: 

Ile łóżek obejmuje niniejsza usługa. Prosimy o doprecyzowanie w podziale na poszczególne oddziały.  

Odpowiedź: 

Budynek nr 1 

Oddział Chirurgii Urazowej Ortopedii i Rehabilitacji: 45 łóżek 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 3 łóżka 

Pododdział Ortopedii Krótkoterminowej: 2 łóżka. 

Budynek nr 1 
Oddział Rehabilitacji oraz Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej: 62 łóżek. 

 

Pytanie 3: 

Ile dezynfektorów do kaczek, basenów posiada Zamawiający? Jakiej firmy są to dezynfektory i kto 

zapewnia do nich środki ? Jednocześnie prosimy o podanie średniomiesięcznego zużycia w/w środków. 

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 4: 
Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzania? W przypadku, gdy należy to do Wykonawcy 

prosimy o informacje  ile i jakie (pojemność) one są ? 

Odpowiedź: 
Pojemniki do dezynfekcji przez zanurzania ma zapewnić Wykonawca w ilości: 3 pojemniki po 20 L. 

 

Pytanie 5: 



NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614  
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

Strona 18 z 28 

Kto zapewnia środki do dezynfekcji przez zanurzenie? 

Odpowiedź: 

Środki do dezynfekcji przez zanurzenie ma zapewnić Wykonawca. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o podanie ilości personelu medycznego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada 170 personelu medycznego.  

 

Pytanie  7: 

Proszę podać średniomiesięczną ilość: 

- zabiegów operacyjnych  

- zgonów  

- porodów  

- cięć cesarskich.  

Odpowiedź: 

Zamawiający w ciągu miesiąca wykonuje ponad 100 zabiegów operacyjnych. Porodów oraz cięć 

cesarskich szpitala nie dotyczy, dwa zgody w skali roku.  

 

Pytanie 8: 
Czy pomieszczenia przeznaczone pod Wynajem znajdują się w odpowiednim stanie technicznym 

pozwalającym na wykonanie usługi?  Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek decyzje wydane przez 

odpowiednie jednostki nakazujące wykonanie określonych prac dostosowawczych w/w pomieszczenie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż pomieszczenia przeznaczone pod Wynajem znajdują się w odpowiednim 

stanie technicznym pozwalającym na wykonanie usługi. Zamawiający nie posiada decyzji wydanej przez 

odpowiednie jednostki nakazujące wykonanie określonych prac dostosowawczych w/w pomieszczenie. 

 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający przewiduje w trakcie obowiązywania umowy przeprowadzenie remontów? Jeśli tak 

prosimy o przedstawienie zestawienia planowanych remontów w trakcie realizacji usługi dla 

Zamawiającego z wyszczególnieniem remontowanego oddziału/miejsca, szacowanej powierzchni, od 

kiedy remont jest planowany i jaki czasookres ma trwać. Powyższe dane są niezbędne do prawidłowego 

skalkulowania ceny  oferty. 

Odpowiedź: 

Plan inwestycyjny Zamawiającego opracowywany jest na okres jednego roku. Ujęte są w nim inwestycje 

a nie bieżące roboty malarskie i remontowe. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie 

z planem inwestycyjnym na rok 2017 r. zaplanowano inwestycje polegająca na rozbudowie istniejącego 

obiektu szpitalnego (budynek nr 2) o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i 

intensywnej terapii, pracowni RTG oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i 

zagospodarowaniem terenu oraz przebudowie pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, sekretariacie 

medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatkę zlokalizowanych 

na I piętrze budynku nr 2  oraz rozbudowie budynku nr 7 dla potrzeb oddziału (w trybie stacjonujmy i 

dziennym) narządu ruch.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w okresie trwania umowy (36 miesięcy) mogą wstąpić roboty 

malarskie i remontowe nie ujęte w planie inwestycyjnym,  których na dzień dzisiejszy Zamawiający nie 

jest w stanie przewidzieć.  

 

Pytanie 10: 

Czy do obowiązku Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, vertikali. Jeśli tak prosimy o 

wskazanie metrażu wraz z częstotliwością wykonywania w/w usługi? 

Odpowiedź: 

Do obowiązków Wykonawcy nie należy ekstrakcyjne pranie rolet/ żaluzji, ale mycie rolet/żaluzji za 

pomocą urządzenia do dezynfekcji zgodnie z tabelą z częstotliwością  raz w tygodniu.   

Okna: szerokość 100 cm, długość od 130 do 190 cm.  

Żaluzje pionowe: wysokość 250 cm +/- 10 cm, szerokość 100 cm  

W budynku nr 2 Zamawiający posiada rolety tekstylne 18 (dużych), 4 (małe) + 2 na oknach dachowych. 

Ponadto w budynki nr 2 jest 2 żaluzje pionowe oraz 2 żaluzje wewnętrzne metalowej i 31 żaluzji starego 

typu. 

W budynku nr 1 Zamawiający posiada 36 rolet tekstylnych (dużych) i 5 rolet w oknach dachowych,  24 

rolety tekstylne małe, 8 żaluzji pionowych i 5 żaluzji starego typu. 
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Pytanie  11: 
Czy do obowiązku Wykonawcy należy  pranie firan i zasłon Jeśli tak prosimy o wskazanie metrażu wraz 

z częstotliwością wykonywania w/w usługi? 

Odpowiedź: 

Do obowiązków Wykonawcy nie należy pranie firan i zasłon. 

 

Pytanie 12: 

Proszę podać metraż oraz krotność mycia okien i przeszkleń wymagających zastosowania technik 

alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu.  

Odpowiedź: 

Częstotliwość mycia okien będzie zależne od zaoferowania propozycji przez Wykonawcę z godnie z 

kryterium ocen pkt B 

Powierzchnia okien: 

Budynek nr 1: 

68 okien PCV 113x215 cm 

8 okien aluminiowych 133x285 cm 

30 okien drewnianych 114x140 cm 

4 okna na klatkach schodowych 115x187 cm 

Budynek nr 2: 

Aluminiowe  

83 okna o wymiarach 200x175 cm 

10 okien 120x100 cm 

Budynek przy ul Emaus 18 

4 okna PCV 190x120 cm 

6 okna PCV 100x100 cm 

2 okna PCV 100x190 cm 

1 okno PCV 170x190 cm. 

 

Pytanie 13: 

Prosimy o podanie powierzchni przeznaczonej do polimeryzacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podaje powierzchnie użytkową, która ma być przeznaczona do polimeryzacji: Budynek nr 

1: 1 437,50 m2, budynek nr 2: 1 200 m2 

 

Pytanie 14: 

Czy na terenie Szpitala są podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne? Czy wśród  podłóg 

podlegającej polimeryzacji są podłogi przewodzące? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada podłóg przewodzących ładunki elektrostatyczne. Posiada podłogi 

antystatyczne. 

 

Pytanie 15: 

Proszę podać jakiego rodzaju podłogi występują u Zamawiającego wraz z metrażem. 

Odpowiedź: 

Rodzaje podłóg są wymienione w załączniku do umowy. 

 

Pytanie 16: 

Proszę podać jakiego rodzaju podłogi podlegają konserwacji wraz z ich metrażem. 

Odpowiedź: 

Wszystkie podłogi wymagają konserwacji. 

 

Pytanie 17: 

Proszę podać, czy u Zamawiającego występują wykładziny dywanowe? Jeśli tak proszę podać ich metraż.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wykładzin dywanowych.  

Posiada tylko w dwóch pomieszczeniach dywaniki o wymiarach: około 4,5 m2 każdy. 

 

Pytanie 18: 
Czy w zakres usługi wchodzi ekstrakcyjne pranie wykładzin dywanowych? 

Odpowiedź: 
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Zgodnie z załącznikiem do umowy, zamawiający wymaga prania dwóch dywaników o powierzchni około 

4,5m2  dwa razy w roku. 

 

Pytanie 19: 

Prosimy o podanie średniego miesięcznego zużycia: 

➢ papieru toaletowego   

➢ ręczników papierowych składanych ZZ  

➢ worków na odpady 

➢ worków na bieliznę  

➢ mydła w płynie 

Odpowiedź: 

Papier toaletowy 12 rolek – 33 opakowania. 

Papier toaletowy 12 rolek – 33 opakowania 

Ręcznik papierowy biały ZZ: 60 opakowań 

Ręcznik papierowy ZZ: 312 opakowań 

Worek 120 L: czerwony 85 szt., niebieskie 89 szt. 

Worek 35 L: czerwony 107 szt., niebieski 107 szt. 

Mydło 5 L: 12 opakowań. 

 

Pytanie 20: 

W związku z koniecznością zapewnienia możliwości wykonania usługi dekontaminacji pomieszczeń, 

prosimy o określenie szacowanego miesięcznego metrażu poddanego w/w usłudze. W jakich sytuacjach 

będzie wykonywana usługa dekontaminacji? 

Odpowiedź: 

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

dotyczyła 400 m2 (dotyczy sal chorych oraz gabinetów zabiegowych). 

 

Pytanie 21: 

Zamawiający w załączniku nr 1 do umowy tabela nr 2 ujął urządzenie do biodekontaminacji suchym 

nadtlenkiem wodoru. W związku z bardzo dużym kosztem  wnosimy o zrezygnowanie aby w/w sprzęt 

umożliwiał walidację cyfrowego raportu i monitoring z przeprowadzonego procesu potwierdzającego 

skuteczność dekontaminacji.   

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem pod warunkiem raportu z każdorazowej biodekontaminacji 

zawierającego datę i czas realizacji usługi dokładną kubaturę pomieszczenia oraz ilość zużytego środka. 

 

Pytanie 22: 

Prosimy o potwierdzenie, iż sprzęt o którym mowa  w §10 pkt 8 jest użyczony bezpłatnie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że sprzęt jest użyczony bezpłatnie. 

 

Pytanie 23: 

Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie czynności objętych niniejszym postępowaniem są czynności 

pomocnicze przy pacjencie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie 24: 

Jeżeli w zakresie czynności objętych niniejszym postępowaniem są czynności pomocnicze przy pacjencie 

prosimy o jednoznaczne określenie/nazwanie czynności w jakich ma uczestniczyć personel Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Brak czynności. 

 

Pytanie 25: 

Jeżeli w zakresie czynności objętych niniejszym postępowaniem są czynności pomocnicze przy pacjencie 

prosimy o udzielenie informacji, jaki procent wartości usługi będą one w opinii Zamawiającego stanowić.  

Zważywszy na fakt, iż: są one zwolnione z podatku VAT, natomiast prace pozostałe są opodatkowane 

wg stawki 23%,  

Prawidłowość ustalania relacji pomiędzy sprzedażą opodatkowaną a zwolnioną w już realizowanych 

kontraktach tego typu jest przedmiotem zainteresowania Urzędów Kontroli Skarbowej (w praktyce – 

organy te prowadzą obecnie ogólnopolskie kontrole w firmach świadczących usługi outsourcingowe, 
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m.in. przesłuchując w ich w toku zatrudnioną w szpitalach kadrę menedżerską, co prowadzić ma do 

obiektywnego ustalenia w toku kontroli wartości usługi zwolnionej w całej jej wartości), zatem ustalenie 

relacji pomiędzy wartością sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej przez Zamawiającego, już na etapie 

prowadzonego postępowania – pozwoli na uniknięcie opisanych powyżej czynności w przyszłości. 

Odpowiedź: 

Brak czynności. 

 

Pytanie 26: 

Czy w usługach transportu wewnętrznego występują/nie występują czynności pomocnicze przy 

pacjencie?  

Odpowiedź: 

Nie występują czynności pomocnicze przy pacjencie podczas transportu wewnętrznego. 

 

Pytanie 27: 
Wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez przesądzenie, czy 

przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego, 

w skład, której obok usług porządkowych wchodzą usługi pomocowe oraz transportu wewnętrznego. W 

przypadku gdyby Zamawiający nie kontraktował usług kompleksowych, prosimy o określenie zakresu 

rzeczowego poszczególnych usług, tak aby wszyscy wykonawcy ubiegający się o zamówienie mogli 

złożyć oferty porównywalne. 

Określenie przez Zamawiającego charakteru zamówienia determinuje dokonanie przez wykonawców 

podatkowej klasyfikacji usług wchodzących w zakres składanej oferty cenowej. Dokonanie prawidłowej 

oceny podatkowej jest obowiązkiem wykonawców, ale aby móc odpowiedzialnie ją zrealizować, musi 

znać precyzyjny opis przedmiotu zamówienia, w tym określenie przez Zamawiającego charakteru 

zamówienia - kompleksowego lub pakietu niekompatybilnych czynności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznego 

sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji, szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia zawarty 

jest w załączniku nr 1 do wzoru umowy. 

 

Pytanie 28: 

W przypadku, gdy usługa objęta niniejszym postępowaniem obejmuje usługi pomocy przy pacjencie 

wnosimy o zmianę formularza ofertowego poprzez umożliwienie wyceny tychże usług w formie ryczałtu 

miesięcznego a nie w odniesieniu do 1m2 gdyż usługi te nie są mierzalne w odniesieniu do powierzchni 

a jedynie w odniesieniu do ilości łóżek na poszczególnych oddziałach. 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 29: 

Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postępowaniu podmiotów działających w ramach 

konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż: 

• obserwowaną na rynku praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie zamówienia ubiegają się 

podmioty będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach konsorcjum, a następnie – już na etapie 

świadczenia usługi - faktury wystawiane są przez kilkanaście spółek cywilnych założonych przez 

konsorcjantów, 

• powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia 

29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów 

i usług (a zwłaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotyczącym zwolnień podmiotowych, art. 106a – 106q 

dotyczącym zasad wystawiania faktur oraz art. 88 dotyczącym braku prawa do odliczenia VAT) co 

potwierdzają kontrole podatkowe prowadzone w firmach świadczących usługi outsourcingowe,  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający po udzieleniu zamówienia 

dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT), 

niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 30: 
Mając na uwadze treść wzoru umowy - § 15 pkt. 1 ust. a) – f): 

§ 15 
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1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) z tytułu: niewykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę, rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

b) z tytułu: nienależytego wykonywania umowy, polegającego na naruszeniu zapisów § 3 ust. 1 – 4 

i 8 umowy, w wysokości 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. Kara zostanie potrącona 

z należności wynikającej z faktury za okres rozliczeniowy którego kara umowna dotyczy. 

Zastrzeżona kara umowna może być nakładana wielokrotnie do czasu spełnienia warunków z 

powodu, niespełnienia których jest nakładana. 

c) z tytułu: nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % 

miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za miesiąc, w którym uchybienie nastąpiło. 

Karę nalicza się w przypadku trzykrotnego stwierdzenia 

uchybień w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, stwierdzonego protokołem podpisanym przez 

obie strony podczas kontroli, o której mowa w § 9 ust. 4. 

d) z tytułu: gdy po kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zostanie wydana decyzja 

(postanowienie) stwierdzająca uchybienia w zakresie przedmiotu umowy oraz nakładająca na 

Zamawiającego karę pieniężną, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kary w wysokości dwukrotności kary nałożonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

e) z tytułu: niezatrudniania w przypadku opisanym w § 7 przy realizacji zamówienia osoby 

bezrobotnej Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w 

wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie 

społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia, w których nie jest zatrudniany 

bezrobotny, chyba że Wykonawca wykaże, iż przedstawił zgłoszenie oferty pracy w urzędzie pracy 

albo w odpowiednim organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w 

którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych 

nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy 

będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na 

obszarze, w którym jest realizowane zamówienie, i w okresie jego realizacji. 

f)  z tytułu: nienależytego wykonania przedmiotu umowy polegającego na naruszeniu obowiązków 

wynikających z § 9 ust. 3 umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 

za każdy przypadek naruszenia umowy. 

wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych o 50% zastrzeżonych w powyższych przepisach.  

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej 

przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w 

umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania 

uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być 

uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone 

wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko 

powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 

r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej 

istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie 

przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie 

rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności 

celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność 

czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również 

na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I 

CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W 

uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu 

wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość 

poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona 

równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu 

wzbogaceniu wierzyciela”. 

Odpowiedź: 

Zdaniem Zamawiającego kary umowne nie są wygórowane. Odnoszą się bowiem do wynagrodzenia 

miesięcznego i tak też mają być pobierane. W stosunku do całości zamówienia określone są na poziomie 

poniżej 3%. Zamawiający zmienia zasady ustalania kar w sposób określony w odpowiedzi na pytanie w 

Zestawie 6 nr 18. 
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Pytanie 31: 

Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom 

rozwiązanie umowy za 2 miesięcznym wypowiedzeniem. 

W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 3 lat w momencie zawierania umowy 

strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny 

wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy 

i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości 

rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia 

stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane 

dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę 

życia gospodarczego, czyli  pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych 

środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie 

chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej 

obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym 

zakresie żadnych zakazów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w § 8 umowy dodaje ust. 3 o treści: 

„Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą  umowę z ważnych powodów w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego (art. 746 w zw. z art. 750 KC)  na 6 miesięcy naprzód, składając wypowiedzenie na 

koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie jest skuteczne jeżeli w ustalonym terminie strona 

umowy otrzymała na piśmie, pod rygorem nieważności, wypowiedzenie z uzasadnieniem przyczyn 

wypowiedzenia.". 

 

Dot. przejęcia pracowników na podstawie art. 23 ‘KP 

Pytanie 32: 

Na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę są zatrudnieni przejmowani pracownicy? Ile osób i do 

kiedy ma zawarte umowy o pracę na czas określony / na zastępstwo? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 33: 

Ile osób przebywa na długich zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni) i do kiedy? 

Odpowiedź 

Zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 34: 

Czy wśród osób przewidzianych do przejęcia są osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, 

wychowawczych, bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych? Jeśli tak to ile osób i do kiedy? 

Odpowiedź: 

Jedna osobą przebywa na urlopie rodzicielskim do 21.03.2017 r. 

 

Pytanie 35: 

Prosimy o podanie terminów ważności badań lekarskich (dat do kiedy) poszczególnych pracowników 

przewidzianych do przejęcia. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 36: 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników zastosowanie ma 

Regulamin Wynagradzania czy Układ Zbiorowy pracy. 

Odpowiedź:  

W stosunku do przejmowanych pracowników zastosowanie ma Regulamin Wynagradzania.  

 

Pytanie 37: 
Prosimy o przesłanie kopii wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy, postanowień (w tym 

Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Układu Zbiorowego pracy, Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Funduszu mającego zastosowanie w stosunku do osób 

niepełnosprawnych) mających zastosowanie w stosunku do przejmowanych pracowników. Jedynie 
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dogłębna analiza tych dokumentów pozwoli na prawidłowe skalkulowanie kosztów wynagrodzeń 

pracowników podlegających przejęciu. 

Odpowiedź:  

Dokumenty dla każdego z Wykonawców są do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym 

ustaleniu terminu. 

 

Pytanie 38: 

W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni są poszczególni pracownicy? 

Odpowiedź:  

Równoważny system czasu pracy, dopuszczający przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 

godzin. Okres rozliczeniowy miesięczny. 

Pytanie 39: 

Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu wykonawcy jest 

byłymi pracownikami Zamawiającego. 

Odpowiedź:  
Wszyscy pracownicy są pracownikami Zamawiającego. 

 

Pytanie 40: 
Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia pracowników w przypadku rozwiązania lub zakończenia 

kontraktu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie zamierza wykonywać usługi sprzątania samodzielnie. 

Zamawiający zobowiąże firmę wyłonioną w drodze kolejnego postępowania przetargowego do przejęcia 

pracowników, o których mowa w § wzoru umowy. 

 

Pytanie 41: 

Czy przejmowanym pracownikom 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.)? 

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.). 

 

Pytanie 42: 

Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających 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.) Zamawiający bądź obecny wykonawca wypłacił wszystkie wymagane kwoty? 

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.). 

 

Pytanie 43: 

Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie 

ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 

wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)? 

Odpowiedź:  

Przejmowanym pracownikom nie przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie 

ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 

wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076). 

 

Pytanie 44: 

W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia 

22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. 

nr 149, poz. 1076)? 

Odpowiedź:  

Przejmowanym pracownikom nie przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie 

ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 

wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076). 



NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614  
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

Strona 25 z 28 

 

Pytanie 45: 
Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na podstawie 

ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 

wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)? 

Odpowiedź:  

Pracownikom zostały wypłacone wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy z 

dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. 

U. nr 149, poz. 1076). 

 

Pytanie 46: 

Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia? Jeśli tak, 

to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione? 

Odpowiedź:  

Nie wypowiedziano pracownikom warunków umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia 

 

Pytanie 47: 

Czy w stosunku do Zamawiającego toczą się postępowania sądowe wszczęte przez pracowników 

przewidzianych do przejęcia? Jeśli tak, prosimy o podanie wykazu spraw ze wskazaniem wartości 

przedmiotu sporu, roszczenia pracowników i etapu, na którym znajduje się sprawa. 

Odpowiedź:  

W stosunku do Zamawiającego nie toczą się postępowania sądowe wszczęte przez pracowników 

przewidzianych do przejęcia. 

 

Pytanie 48: 

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

którym pracodawca zobowiązał się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub 

wysokości ich wynagrodzeń, także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego 

pracodawcę? Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami uniemożliwiającymi nowemu 

pracodawcy modyfikację treści ich stosunków pracy? 

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 49: 

Ilu pracowników nabędzie uprawnień do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o 

podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących odpraw. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 50: 

Ilu pracowników nabędzie uprawnień do nagród jubileuszowych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o 

podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących nagród. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 51: 

Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członami związków zawodowych (jakich)?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zwiedzą zamawiający informuje, że przejmowani pracownicy nie należą do związków 

zawodowych działających u Zamawiającego 

Pytanie 52: 

Jakie funkcje te osoby pełnią w tych związkach? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zwiedzą zamawiający informuje, że przejmowani pracownicy nie należą do związków 

zawodowych działających u Zamawiającego.   

 

Pytanie 53: 
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Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopów za rok 2016 r. na poszczególnego pracownika 

z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących pracownikom w związku z orzeczeniem o 

niepełnosprawności. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 54: 

Prosimy o podanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych pracowników 

przewidzianych do przejęcia z rozbiciem na podstawę wynagrodzenia, , dodatek służbowy, nagrody, 

premie, ewentualnie inne dodatki do wynagrodzeń oraz koszty ZUS pracodawcy. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 55: 

Czy w związku z koniecznością przejęcia pracowników na podst. Art. 23’ KP nowy Wykonawca przez i 

po zakończeniu okresu gwarancyjnego będzie mógł zmienić warunki pracy oraz miejsce pracy 

pracownikowi? 

Odpowiedź: 

Art. 231 § 1 k.p. gwarantuje kontynuację stosunków pracy pracowników po dacie przejęcia. Ze względu 

na ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter wskazanego przepisu prawa, następstw przejścia zakładu 

pracy na inny podmiot nie można wyłączyć w drodze jakiejkolwiek (ani jedno ani dwustronnej) czynności 

prawnej. Z uwagi na powyższe, Wykonawca zobowiązany jest do nie wprowadzania żadnych zmian 

w treści umów o pracę pracowników, którzy zostaną przez niego przejęci, zmieniających warunki pracy 

i płacy, o ile zmiany te byłyby mniej korzystne dla pracowników niż obowiązujące ich w dniu przejęcia. 

Jednakże zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą na nowo ukształtować treść łączącego ich 

stosunku pracy. Wymaga to zgodnej woli zarówno pracodawcy, jak i pracownika. 

 

Pytanie 56: 

Prosimy o wyszczególnienie osób, które obecnie znajdują się w wieku ochronnym /przedemerytalnym?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi.  

 

Pytanie 57: 

Prosimy o wyszczególnienie osób, które zatrudnione są z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wraz 

z określeniem jego rodzaju? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi. 

 

Pytanie 58: 

Prosimy o podanie zapisów znajdujących się w umowach o pracę pracowników dedykowanych do 

przejęcia, dotyczących dodatków do wynagrodzeń np. premia regulaminowa, dodatek stażowych, 

dodatek funkcyjny, dodatek negocjacyjny itp.? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą nr  1 stanowiącą załącznik do odpowiedzi dotyczy tylko dodatku stażowego. 

 

ZESTAW 8 

Pytanie 1: 

Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne. 

 

Pytanie 2: 

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

należało zapewnienie do nich  środków? Jeśli tak, prosimy 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? 
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Odpowiedź: 

Wszystkie.  

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby wszystkie preparaty do konserwacji podłóg drewnianych, 

które Wykonawca ma obowiązek zapewnić, miały właściwości antypoślizgowe oraz były odporne na 

działanie środków dezynfekcyjnych? 

Odpowiedź: 

Tak.  

 

Pytanie 5: 

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

prosimy o informację, jakich producentów myjko-dezynfekroty 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: 

Prosimy o informację jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na mydło posiada Zamawiający?  

Odpowiedź: 

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

(dolewania), dotykowe, wykonane z tworzywa sztucznego. 

 

Pytanie 7: 

Czy do obowiązków wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie rolet i żaluzj? 

Odpowiedź: 

Do obowiązków Wykonawcy nie należy ekstrakcyjne pranie rolet/ żaluzji, ale mycie rolet/żaluzji za 

pomocą urządzenia do dezynfekcji zgodnie z tabelą z częstotliwością  raz w tygodniu.   

Okna: szerokość 100 cm, długość od 130 do 190 cm.  

Żaluzje pionowe: wysokość 250 cm +/- 10 cm, szerokość 100 cm.  

W budynku nr 2 Zamawiający posiada rolety tekstylne 18 (dużych), 4 (małe) + 2 na oknach dachowych. 

Ponadto w budynki nr 2 jest 2 żaluzje pionowe oraz 2 żaluzje wewnętrzne metalowej i 31 żaluzji starego 

typu. 

W budynku nr 1 Zamawiający posiada 36 rolet tekstylnych (dużych) i 5 rolet w oknach dachowych,  24 

rolety tekstylne małe, 8 żaluzji pionowych i 5 żaluzji starego typu. 

 

Pytanie 8: 

Czy na terenie Zamawiającego istnieje możliwość zainstalowania pralnicy i suszarki do mopów i 

ściereczek? 

Odpowiedź: 

Istnieje możliwość. 

 

Pytanie 9: 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie firan. 

Odpowiedź: 

Do obowiązków Wykonawcy nie należy pranie firan i zasłon. 

 

ZESTAW 9 

Pytanie 1: 

W związku z tym iż z treści SIWZ wynika że Zamawiający życzy sobie dwa automaty czyszcząco – 

zbierające do mycia, prosimy o odpowiedź  czy jeden z nich ma być używany na stałe  w Dziennym  

Domu Opieki Medycznej, ul. Emaus 18 w Krakowie? 

Odpowiedź: 

Zgonie z załącznikiem do umowy, zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę używania 

automatu czyszcząco – zbierającego do realizacji usługi sprzątania. Zamawiający nie wymaga 

przechowywania ww. urządzenia na stałe zarówno w obiekcie na Modrzewiowej jak i na Emaus 18 

w Krakowie. 
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ZESTAW 10 

Pytanie 1: 

Prosimy o doprecyzowanie zagadnienia SIWZ dot. specjalistycznych wózków (dużych) 

z systemem kuwetowym oraz  specjalistycznych wózków (zamykanych), czy Zamawiający miał na myśli 

dwa różne rodzaje wózków, czy wózki serwisowe mają być wyposażone w hermetyczne M-BOXy do 

mopów tkzw. jednego kontaktu  ? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza, że chodzi o dwa różne rodzaje wózków. Zamawiający wymaga 

specjalistycznych wózków (zamykanych) w systemie kuwetowym + wiaderka małe, uchwyty na odpady 

tylko i wyłącznie w przypadku przejęcia prania nakładek na mopy na terenie Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga wózków serwisowych wyposażonych w hermetyczne M- boxów 

do mopów.  

 

Pytanie 2: 
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada  wózki do transportu odpadów medycznych 

i brudnej bielizny, a jeśli tak to czy jest możliwość ich odkupienia lub użyczenia ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wózków do transportu odpadów a jedynie do ich czasowego przechowywania. 

Wózki do transportu brudnej bielizny dotychczas dostarcza pralnia.  

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający pod pojęciem gazowej biodekontaminacji suchym nadtlenkiem wodoru rozumie 

metodę zamgławiania? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Dodatkowo  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zmawiający dopisuje w pkt V ppkt 1 dopisuje 

pkt v): 

v) do mycia tarasu w budynku nr 1 o powierzchni 40 m2. 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje poprawy błędnej numeracji paragrafów we wzorze umowy, 

polegającej na dwukrotnym powtórzeniu § 10.  

Paragrafy we wzorze umowy otrzymują oznaczenie kolejno od 1 do 20. 

 

Zamawiający przypomina jednocześnie, iż termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na 

21 marca 2017 r. 

 

Załącznik: 

- Tabela nr 1 do udzielnych odpowiedzi. 

 
Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 

 


