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Dotyczy:  Świadczenie specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości i dezynfekcji oraz pełnienie 

obowiązków portierów na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. 

Bogusława Frańczuka, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie. 

Znak postępowania A.I.271-9/20. 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

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

(tekst jednolity Dz. U. z2019 r. poz. 1843 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. 

 

Pytanie: 

W związku z możliwością złożenia oferty wspólnej uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu wzoru umowy dot. ilości 

egzemplarzy dla stron na poniższy: "(…) po jednym z egzemplarzu dla każdego z konsorcjantów występujących 

wspólnie lub "(...) 2 egzemplarze dla Wykonawcy". 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia (na podstawie art. 38 ust 4 ustawy) brzmienie § 16 ust. 3 wzoru umowy z zapisu:  

„Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.”    

na zapis: 

„Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i dwóch dla 

Wykonawcy.” 

 

Pytanie: 

W związku z możliwością złożenia oferty wspólnej uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu wzoru umowy dot. ilości 

egzemplarzy dla stron na poniższy: "(…) po jednym z egzemplarzu dla każdego z konsorcjantów występujących 

wspólnie lub "(...) 2 egzemplarze dla Wykonawcy". 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia (na podstawie art. 38 ust 4 ustawy) brzmienie § 16 ust. 3 wzoru umowy z zapisu:  

„Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.”    

na zapis: 

„Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i dwóch dla 

Wykonawcy.” 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, iż każda kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez wykonawcę czynności w danym 

miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że każda kontrola odbywać się będzie w obecności pracownika Wykonawcy i będzie 

potwierdzona protokołem kontroli. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że protokoły kontroli będą zawierały ewentualną informację o: 

 niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi  

 czasie jaki został wyznaczony wykonawcy na usunięcie wszelkich usterek stwierdzonych podczas kontroli,  

 informację czy usterki te zostały usunięte.  

W przypadku gdy usterki nie zostaną usunięte w wyznaczonym czasie/terminie, będą one podstawą do stwierdzenia 

niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w protokole miesięcznym oraz naliczenia kar umownych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że protokoły kontroli będą zawierały informacje o: 

• niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi  

• czasie jaki został wyznaczony wykonawcy na usunięcie wszelkich usterek stwierdzonych podczas kontroli,  

• informację czy usterki te zostały usunięte.  

W przypadku gdy usterki nie zostaną usunięte w wyznaczonym czasie/terminie, będą one podstawą do 

stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w protokole miesięcznym oraz naliczenia kar 

umownych. 

 

Pytanie: 
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Prosimy o potwierdzenie, iż podstawą wystawienia ewentualnych kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie usługi, będzie obustronnie podpisany miesięczny protokół odbioru usługi sporządzany na koniec okresu 

rozliczeniowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że podstawą wystawienia kar umownych za nienależyte wykonanie umowy będzie 

obustronnie podpisany protokół odbioru usługi sporządzany na koniec okresu rozliczeniowego. 
 

Pytanie: 

Niniejszym uprzejmie prosimy o obniżenie wysokości kar umownych zawartych w par. 11 wzoru umowy (zał. nr 3 do 

siwz ). Zaproponowane przez Zamawiającego postanowienia umowy w naszej ocenie spełniają przesłanki kar rażąco 

wygórowanych przez co naruszają zasady swobody umów oraz równości stron umowy.  

Art. 5 KC - definiując nadużycie prawa podmiotowego - stanowi, że: ”nie można czynić ze swego prawa użytku, który 

byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego”.  

Jednocześnie art. 482 KC określa funkcję odszkodowawczo-kompensacyjną oraz dyscyplinującą instytucji kary 

umownej, która ma za zadanie przymusić Wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania. Istotą kary jest zatem 

obciążenie dłużnika obowiązkiem zapłaty określonej kwoty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 

niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł szkodę (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 listopada 2016 roku, 

sygn. akt I ACa 491/16).  

Powyższe wskazuje, że kara umowna jako surogat odszkodowania, nie może prowadzić do nieuzasadnionego 

wzbogacenia się wierzyciela (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). 

Mając na względnie dotychczasową linię orzecznictwa przy ocenie czy zastrzeżona kara umowna jest rażąco 

wygórowana należy uwzględnić relację pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej a wysokością wynagrodzenia 

należnego stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej (wyrok z 11 października 2016 r. Sąd Apelacyjny w 

Warszawie, sygn. akt I ACa 1673/15 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13, OSP 2015) 

W rozumieniu art. 484 § 2 k.c. oceny takiej należy dokonać w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, 

uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej 

ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego 

wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony itp. (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego 

w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r., I ACa 26/14, LEX nr 1466927). 

W związku z powyższym – w celu zachowania zasady równości stron umowy oraz swobody umów, które są 

podstawowymi zasadami polskiego prawa cywilnego - wnosimy o ponowną analizę wysokości kar i określenie ich na 

takim poziomie aby nie nastąpiło zachwianie równowagi pomiędzy stronami umowy poprzez jednostronne narzucenie 

rażąco wygórowanych kar umownych.    

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności był liczony od dnia wystawienia faktury. Rozwiązanie takie jest 

zgodne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i pozwala uniknąć zatorów płatniczych.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wzoru umowy najmu pomieszczeń. 

Odpowiedź: 

Zasady Udostępnienia pomieszczeń zostało określone w § 8 wzoru umowy. Kwota należna tytułem korzystania z 

pomieszczeń wynosi 400,00 zł brutto miesięcznie. 

 

Pytanie: 

Niniejszym wnosimy o dodanie do treści siwz badania podstawy wykluczenia wykonawcy określonej w art. 24 ust. 5 pkt 

2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). 

Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. fakultatywnych 

podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach wypowiedziano umowy o zamówienia 

publiczne z przyczyn leżącej po stronie wykonawcy.  

Zamawiający będący szpitalem w szczególny sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym 

wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia. 

Ryzyka sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów spowodowane 

dezorganizacją pracy placówki (w drastycznych przypadkach nawet konieczność odwołania planowanych operacji lub 

zabiegów medycznych) może narazić szpital na poważne konsekwencje. 

Zamawiający – jako gospodarz postępowania – powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog narzędzi przewidzianych 

prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału wykonawców oferujących swoje usługi oraz ewentualną 

eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego. 

W naszej ocenie tak szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców składających 

ofertę zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który ma już w okresie ostatnich 3 lat 
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potwierdzone niewykonanie umowy o zamówienie publiczne, włącznie z zatrzymaniem gwarancji należytego 

wykonania (w wysokości ponad 350 tys. zł), przez co naraził zamawiającego z segmentu ochrony zdrowia (szpital) na 

bardzo poważne ryzyka sanitarno-epidemiologiczne. 

Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 2 i 4 PZP spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia 

Wykonawców, dlatego - mając na wglądzie Państwa uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu 

niczym niezakłóconego świadczenia usług medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powyżej.   

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) i pozostawia przesłankę 

fakultatywną z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy (wystarczającą do oceny wiarygodności Wykonawcy). 

 

Pytanie: 

Niniejszym wnosimy o modyfikację zapisów wzoru umowy w zakresie możliwości jednostronnego wyłączania części 

usługi. 

Z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie obsługi obiektów Służby Zdrowia wynika, że czasowe ograniczenia 

usługi sprowadzają się w większości przypadków do zmniejszenia obsługiwanej przez Wykonawcę powierzchni, ale 

najczęściej nie dochodzi do zmniejszenia ilości (likwidacji) obsługiwanych łóżek ani też do redukcji personelu 

niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania tej jednostki. Faktycznemu ograniczeniu ulega jedynie sprzątana 

powierzchnia a reszta składników takich jak materiały higieniczne, materiały eksploatacyjne oraz wymagania co do pracy 

personelu pozostają bez zmian; są jedynie przenoszone w inne miejsca szpitala.  

W takich sytuacjach od Wykonawcy oczekuje się zabezpieczenia wszystkich niezbędnych środków do realizacji usługi w 

niezmienionym zakresie, ograniczając jednocześnie jego przychód wynikający z umowy, co jest krzywdzące dla 

Wykonawców. 

Obecna treść umowy daje zbytnią swobodę redukowania wynagrodzenia Wykonawców w okolicznościach wyłączenia 

części usługi, dlatego wskazanym jest wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego sprawiedliwe traktowanie 

Wykonawców w takich sytuacjach.  

Automatyczne stosowanie obniżenia wynagrodzenia w proporcji do zakresu wymaganych usług może prowadzić w 

skrajnych przypadkach do konieczności wykonywania usługi z rażącą stratą po stronie Wykonawcy. Jeśli zamawiający w 

niekontrolowany sposób będzie miał możliwość ograniczania zakresu przedmiotu zamówienia - opis przedmiotu 

zamówienia stanie się niejednoznaczny, przez co właściwe oszacowanie ryzyka związanego z realizacją zadania będzie 

bardzo trudne. Niesie to za sobą konsekwencje w postaci problemów z właściwą wyceną oferty przez Wykonawcę.  

Zamawiający powinien wyraźnie określić wszelkie parametry zamówienia oraz jego ryzyka tak aby Wykonawcy mogli 

świadomie i rzetelnie realizować powierzone im zadania. Zamawiający związany jest treścią umowy, zatem wszelkie 

zmiany umowy dotyczące zakresu przedmiotu świadczenia winny wymagać zgody obu stron oraz formy pisemnego 

aneksu, w przeciwnym razie należy umożliwić Wykonawcy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem.  

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy poniższych mechanizmów umożliwiających 

sprawiedliwe traktowanie Wykonawcy: 

Par. 4 ust. 5. 

1. Zakres dopuszczalnych zmian wielkości przedmiotu umowy, w czasie na jaki umowa została zawarta, nie może 

przekraczać 20 % pierwotnej wartości umowy, z wyłączeniem zmian będących następstwem zmian przepisów, o których 

mowa w art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony ustalają, iż wszelkie zmiany, o których mowa w 

niniejszym punkcie wymagają zachowania tygodniowego okresu wyprzedzenia.  

2.W przypadku, gdyby wystąpiła potrzeba dokonania zmiany wielkości przedmiotu zamówienia o wskaźniku wyższym, niż 

określony w ust 1, strony podejmą negocjacje zmierzające do ustalenia wielkości zmiany przedmiotu zamówienia, 

sposobu wykonywania umowy po wprowadzeniu takiej zmiany oraz zasad wzajemnych rozliczeń. Zmiany w zakresie 

wskazanym w niniejszym punkcie wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu.  

3.W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do wszystkich warunków współpracy, bądź w przypadku gdy 

zmiany, które mają być wprowadzone w istotny sposób zmieniają pierwotny przedmiot umowy, strony mogą rozwiązać 

umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

4.Jako zmiany w istotny sposób zmieniające pierwotny przedmiot umowy uznaje się w szczególności: 

a. zmianę reżimu sanitarnego pomieszczeń objętych usługą, 

b. zmianę ilości środków eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania usługi w zakresie 

przekraczającym ilości środków pierwotnie dedykowanych do realizacji umowy 

c. zmianę proporcji usług składowych, wchodzących w zakres umowy o w stosunku do pierwotnego 

przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

Pytanie: 

Proszę o modyfikację zapisu we wzorze umowy § 15 ust. 7. c):  

,,Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust.7.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający (na podstawie art. 38 ust 4 ustawy) wykreśla z § 15 ust. 7 lit c) wzoru umowy zapis „zmiany stawki 

podatku VAT oraz”.  
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Zapisy dotyczące zmiany stawki podatku VAT znajdują się w § 5 ust. 3 wzoru umowy. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację kto zapewnia środki do zmywarek, Wykonawca czy Zamawiający? 

Odpowiedź: 

Środki do zmywarek zapewnia Wykonawca. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację kto zapewnia środki do myjni – dezynfektorów, Wykonawca czy Zamawiający? 

Odpowiedź: 

Środki do myjni – dezynfektorów zapewnia Wykonawca. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, iż wykaz sprzętu oraz wykaz środków do sprzątania i dezynfekcji wraz z kartami 

charakterystyki ma dostarczyć Wykonawca na etapie podpisania umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wykaz sprzętu oraz wykaz środków do sprzątania i dezynfekcji wraz z kartami 

charakterystyki ma dostarczyć Wykonawca na etapie podpisania umowy. 

 

Pytanie: 

Zamawiający wymaga aby ręczniki papierowe ZZ były m.in bezpyłowe. Uprzejmie informujemy iż „higieniczne 

materiały bezpyłowe to czyściwa przemysłowe, wszystkie produkty papierowe (makulatura lub celuloza) są bardziej lub 

mniej pylące”. Dlatego prosimy o dopuszczenie ręczników papierowych i papieru toaletowego o niskiej pylności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby ręczniki ZZ spełniały wymogi określone w załączniku do wzoru umowy w zakresie 

zarówno materiału, z którego będą wykonane jak i minimalnej gramatury. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby wraz ze zmniejszeniem powierzchni o której mowa w §4 pkt. 5 umowy szło również  

zmniejszenie  ilość wymaganych osób.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proporcjonalne do zmniejszenia powierzchni, zmniejszenie ilości osób wymaganych do 

realizacji umowy. 

 

Pytanie: 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę  

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez 

Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. 
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014r. nakazują, aby 

„umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich 

zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1. stawki podatku od towarów i usług; 

2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 ustawy z dnia 10 

października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”. 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust. 5).   

Uzasadnieniem ratio legis – zgodnie z wolą ustawodawcy – przywołanego przepisu art. 142 ust 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych było m.in., że: „w praktyce zamawiających właściwie nieobecne było włączanie do wzorów 

umów tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez zamawiających treść wzorów (projektów) umów, nie 

pozwalała na uwzględnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, niezależnych od wykonawców, zmian 

kosztów wykonania zamówienia, zwłaszcza dotyczących zmian wysokości obciążeń publicznoprawnych. W efekcie, przy 

niewysokich marżach, pozornie niewielka zmiana np. podatku od towarów i usług (VAT) powodowała utratę marży, a w 

konsekwencji prowadziła do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadziło do znacznego 

ograniczania przez przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane sytuacje odnosiły się przede 

wszystkim do umów wieloletnich, w trakcie trwania których wykonawcy byli zaskakiwani zmianami ciężarów 

publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez przepisy prawa. Ponadto, skutki dotyczące zmian wynagrodzenia 

odczuwają także pracownicy, przy czym jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego 

zamówienia, np. przez zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które 

zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki wprowadzeniu zasady 

obowiązku wprowadzania do umów zapisów dotyczących odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia w ściśle 

określonych przypadkach”. 
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Stąd wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań wszczętych po dniu 

19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek 

wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, 

nie znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie wystąpienia 

którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP. 

Dodatkowo wskazać należy, że z dniem 1 września 2016 r. treść art. 142 ust. 5 uległa zmianie  

w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 17.08.2016 r. poz. 1265). Ustawodawca 

nałożył tym samym na Zamawiającego obowiązek określenia w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy 

również zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku 

zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

Od obowiązku wprowadzenie takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku odstąpić – 

ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora  postępowania przetargowego. Brak takich zapisów 

stanowi kwalifikowaną wadę siwz, co może skutkować nawet nieważnością całego postępowania.  

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy zapisów, 

precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku 

zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP. 

Wnioskujemy zatem o modyfikację umowy i  wprowadzenie do wzoru poniższych zapisów: 
 [Waloryzacja wynagrodzenia] 

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia 

którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, tj. zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

d.  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1. 

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a 

określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, wynikających z tych zmian 

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na 

rzecz Zamawiającego. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa a ust. 1 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o 

jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikające ze wzrostu kosztów realizacji 

zamówienia publicznego wynikającego z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające osoby uczestniczące 

w wykonaniu zamówienia publicznego. 

7. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga 

uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia 

zmian, o których mowa w ust 1 litera b), c) i d). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Odpowiednie zapisy znajdują się w § 15 ust. 7 wzoru 

umowy. 

 

Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na umowę zlecenie w przypadku zastępstw chorobowych lub urlopowych? 

Odpowiedź: 

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

(lub podwykonawcę) osób wykonujących czynności  sprzątania oraz koordynacji. Wykonanie czynności polegać ma na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy. Zatem 

Zamawiający nie może odstąpić od wymogu zatrudnienia osób, opisanego w SIWZ oraz wzorze umowy. 

 

Pytanie: 

W związku z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian wynagrodzenia zgodnie z § 5 pkt 5, zwracamy się z prośbą aby 

zamawiający poinformował o takich zmianach na co najmniej 1 miesiąc przed.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej przez Wykonawcę zmiany. 
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Pytanie: 

Czy Zamawiający potwierdza że łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia- 5387,58m2.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza (łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia- 5387,58m2). 

 

Pytanie: 

Ile osób wykonuje aktualnie przedmiot niniejszego zamówienia?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z minimum zatrudnienia określonego umową (tj. 6 osób na 12 godz. 7 dni w tygodniu; 2 osoby na 8 godz. 5 dni 

w tygodniu). 

 

Pytanie: 

Prosimy o podanie ilości koszy na śmieci i ich pojemności  

Odpowiedź: 

Kosze na śmieci  pojemności 30L. – 245 szt.; o pojemności 120 L. - 10 szt. + zbieracze na wózkach do sprzątania. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację na temat średniego zużycia worków, papieru toaletowego, ręczników  papierowych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie prowadzi ewidencji zużycia tych artykułów. 

 

Pytanie: 

Prosimy o podanie ilości toalet, łazienek, pisuarów, muszli klozetowych, kabin prysznicowcych, umywalek -z podziałem 

na budynki,  

Odpowiedź: 

Łączna liczba toalet to: 91, łazienek: 56, pisuarów: 2, muszli klozetowych: 81, łazienek z prysznicem: 76, umywalek: 

192. 

 

Pytanie: 

W związku z usługą mycia okien prosimy o podanie ilości m2 objętej usługą.  

Odpowiedź: 

Powierzchnia okien: 

A. Budynek nr 1: 

a) 68 okien PCV 113x215 cm 

b) 8 okien aluminiowych 133x285 cm 

c) 30 okien drewnianych 114x140 cm 

d) 4 okna na klatkach schodowych 115x187 cm 

B. Budynek nr 2: wszystkie Aluminiowe  

a) 83 okna o wymiarach 200x175 cm 

b) 10 okien 120x100 cm 

C. Budynek nr 2 (nowe skrzydlo) 

a) 73 okien o wymiarach 100x 230 cm 

b) 7 drzwi szklanych zewnętrznych  130x 230 cm 

c) 1 drzwi szklane 165x230 cm 

D. Budynek nr 7 

74 okien 100x220 

Pytanie: 

(…) o podanie ilości obecnych pracowników objętych szkoleniami z zakresu ppoż i udzielania pierwszej pomocy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga szkolenia stanowiskowego od każdego pracownika, zakres szkolenia zgodnie z przepisami prawa 

pracy. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający ma w planach przeprowadzenie remontów? Jeśli tak, to jakiej części budynków?  

Odpowiedź: 

Zamawiający ma w planach przeprowadzenie remontów. Planowany jest remont budynku nr 2 w okresie 2 lat. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację dotyczącą metrażu przeznaczonego do akrylowania . 

Odpowiedź: 

Metraż do akrylowania: dotyczy budynek nr 2 (bez nowego skrzydła) oraz budynek nr 1 wynosi:  1500 m2. 

 

Pytanie: 
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Prosimy o informację dotyczącą metrażu przeznaczonego do polerowania  

Odpowiedź: 

Metraż do polerowania wynosi: 4300 m2. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację na temat modelu dozownikow na mydło i pojemności i ilości.  

Odpowiedź: 

Dozowniki plastikowe do dolewania mydła o pojemności 500 – 800 ml od różnych dostawców 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację na temat rodzaju papieru toaletowego jaki obecnie jest uzywany ( ilu warstwowy, jaki kolor, ile 

mb)  

Odpowiedź: 

Papier toaletowy tork makulatura- szary 180m. 

 

Pytanie: 

ile pacjentów Szpital przyjął w ciągu ubiegłego roku?  

Odpowiedź: 

W budynkach nr 1 i 2 2704 pacjentów w 2019, budynek nr 7 przyjmuje pacjentów od 22.05.2020 r. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację czy w pomieszczeniu gospodarczym jest możliwość umieszczenia pralki? W jaki sposób obecny 

Wykonawca radzi sobie z pranie mopów , ścierek?  

Odpowiedź: 

Nie dopuszczamy umieszczenia pralki na terenie szpitala. Mopy są przesyłane do  prania  w profesjonalnej pralni. 

 

Pytanie: 

Prosimy o podanie powierzchni wykładzin do codziennego odkurzania. 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

 

Pytanie: 

Czy w kwestii Wykonawcy leży zakup specjalistycznych do czyszczenia basenu? Jeśli tak, to jakie? 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. Do Wykonawcy należy utrzymanie czystości otoczenia basenu. 

 

Pytanie: 

Wnioskujemy o obniżenie kar umownych i zmianę zapisu w §l l wzoru Umowy na: 

„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 

10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. I. 

b) z tytułu: nienależytego wykonywania umowy, polegającego na naruszeniu zapisów § 4 ust. 1-4 umowy, W wysokości 

25 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. Kara zostanie potrącona z należności wynikającej z faktury za okres 

rozliczeniowy którego kata umowne dotyczy. Zastrzeżona kara umowna może być nakładane wielokrotnie do czasu 

spełnienia warunków z powodu, niespełnienia których jest nakładana. 

c) z tytułu: nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 0,5 % 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 § 4 ust. 4. W 

przypadku trzykrotnego stwierdzenia uchybień w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, stwierdzonego protokołem 

podpisanym przez obie strony podczas kontroli, o której mowa w § 4 ust. 4, karę nalicza się w wysokości 10% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za miesiąc, w którym uchybienie nastąpiło. 

d) z tytułu: gdy po kontroli Państwowej Inspekcji Sanitanej, 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: nienależytego wykonania przedmiotu umowy polegającego na naruszeniu obowiązków wynikających z § 4 

ust. 3 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. I za każdy przypadek naruszenia umowy?” 

Swoboda umów pozwala na umieszczenie W umowie różnych postanowień, jednakże Zamawiający musi się liczyć z 

tym, że Wykonawcy nauczeni doświadczeniem z realizacji innych zamówień, większość ryzyk wycenią i  doliczą do 

ceny oferty, co oznacza, że wysokie kary umowne podwyższa kalkulacje ceny ofertowej. Z tego powodu Zamawiający, 

który wydaje pieniądze publiczne w sposób celowy i gospodarny wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych. 
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Jednocześnie na podstawie art. 473 § I k.c. w związku z art. 483 § I k,c. prosimy o szczegółowe określenie, za jakie 

okoliczności Wykonawca ma ponosić odpowiedzialność, czyli za jakie zawinione przez Wykonawcę uchybienia 

Zamawiający może naliczać Wykonawcy kary umowne. W tym przypadku nie można zapominać o zasadach współżycia 

społecznego powołanych w art. 5 i art. 58 § 1 i 2 kc, gdyż ponoszenie przez wykonawcę odpowiedzialności w przypadku, 

gdy nie ponosi on winy, jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa oraz zasadami współżycia 

społecznego. 

Stanowisko w sprawie niemożności naliczenia kary umownej w przypadku braku winy wielokrotnie prezentował Sąd 

Najwyższy, np. W wyroku z 20 marca 1968 r., sygn. Akt Il CR. 419/67: (. _ .) jeżeli wykonanie lub nienależyte 

wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi 

odpowiedzialności (art. 471 Kc), katy umownej nie nalicza się. W wyroku z 27 września 2013 r., w sprawie sygn. akt l 

CSK 748/ 12 Sąd Najwyższy zauważył: Kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i przysługuje wierzycielowi 

jedynie wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które dłużnik 

ponosi odpowiedzialność. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej 

odpowiedzialności kontraktowej dłużnika, który zwolniony jest od obowiązku zapłaty kary, gdy wykaże, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności, za które nie ponosi 

odpowiedzialności. Oznacza to, że przesłanka dochodzenia zapłaty kary umownej jest wina dłużnika w postaci co 

najmniej niedbalstwa. Wyrok ten potwierdza ugruntowaną obecnie już linię orzeczniczą Sądu Najwyższego (patrz wyrok 

z 26 stycznia 2011 r., sygn. akt ll CSK 318/10, wyrok z 6 października 2010 r., sygn. akt Il CSK 180/10, wyrok z I 1 

stycznia 2008 r., sygn. akt V CSK 362/07, wyrok z 21 września 2007 r., sygn. akt V CSK 139/07, wyrok Z ll marca 2004 

r., sygn. akt V CSK 369/G3, wyrok z ll czerwca 2003 r., sygn. akt ll] CKN 50/01, wyrok z 27 czerwca 2003 r., sygn. akt 

IV CKN 300/01). 

Również Krajowa Izba Odwoławcza, np. W wyroku z 14 marca 2012 (sygn. akt KIO 399/ 12): „Zarzut jest zasadny w 

zakresie zakwestionowania ustanowienia i powiązania kar umownych z okolicznościami, za których powstanie 

wykonawca nie odpowiada. (. _ .) Instytucja kar umownych zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie SN 

wiąże się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań W zwykłym wymiarze” Podkreślamy, iż 

zasadniczym celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest uzyskanie dodatkowych 

przychodów dzięki karaniu Wykonawcy. Zamawiający, chcący się wzbogacić kosztem wykonawcy, musi się więc liczyć 

z możliwością postawienia przez organy kontroli zarzutów co do ograniczenia w ten sposób konkurencji, w konsekwencji 

z zarzutem nieuzasadnionego wydatkowania środków publicznych, naruszającego art. 44 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych, zgodnie z którym powinny one być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady 

uzyskiwania najlepszych efektów Z danych nakładów oraz doboru optymalnych środków. 

Informujemy, iż nie wyrażamy zgody na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Proponujemy aby 

kary umowne były płatne na podstawie noty obciążeniowej w ciągu 30 dni po bezspornym ich zatwierdzeniu przez obie 

Strony. Intonujemy, iż każda nota musi zostać poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.  

 

Pytanie: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby dezynfekcja zgodnie z opisem w rozdziale II pkt cc (opis przedmiotu zamówienia) 

była wykonywana za dodatkowa opłatą, oddzielną fakturą poza pierwotną usługą ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Zgodnie z punktem z rozdziału II (opis przedmiotu zamówienia) zamawiający wymaga dodatkowych czynności po 

ewentualnych remontach czy malowaniu. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie o jakie czynności chodzi.  

Odpowiedź: 

Określone w planie higieny. 

 

Pytanie: 

W rozdziale II (opis przedmiotu zamówienia) pkt 1 podpunkt l , e- zamawiający wymaga udostepnienia ściereczek – 

zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie o jaką ilość ściereczek chodzi i w jakich godzinach mają być dostępne .  

Odpowiedź: 

zgodnie z opisem w SIWZ (załącznik do wzoru umowy). 

 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie co zamawiający ma na myśli pisząc „mycie schodów i korytarzy wielokrotnie 

w ciągu doby „ zwracając uwagę na fakt , że usługę  wykonujemy w godzinach 7.00- 19.00 bądź 20.00 . 

Odpowiedź: 

W niniejszym przypadku poprzez słowo „dobę” rozumie się zakres godzin: 7:00 do 19:00. 

Pytanie: 

Pragniemy zwrócić uwagę, że usługi nie wykonujemy 24 h, zamawiający wymaga aby środki do dezynfekcji, chemia i 

sprzęt powinny być dostępne przez całą dobę . Prosimy o doprecyzowanie na jakich zasadach mamy zamawiającemu 
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udostępnić w/w narzędzia , kto będzie kontrolował zużycie przez zamawiającego i czy zamawiający wyraża zgodę na 

zaplatę za korzystanie z w/w sprzętu i środków . 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkową opłatę, środki powinny być dostępne do użycia w punktach 

pielęgniarskich. 

 

Pytanie: 

Zamawiający wymaga urządzenia do dezynfekcji parą z funkcja odkurzania – zwracamy się z prośbą o wskazanie o jakie 

urządzenie chodzi, iż na rynku nie ma takiego urządzenia , który by posiadał obie funkcję . Prosimy o doprecyzowanie o 

co zamawiającemu chodzi.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza użycie profesjonalnej parownicy wraz z oddzielnym urządzeniem do odsysania brudnych 

skroplin. 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 
 

               dr n. med. Paweł Kamiński 

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
 


