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Dotyczy:  Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji.. 

Znak postępowania A.I.271-23/20. 
 

 
 

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. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuję, że 
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 
odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
ZESTAW 1 
Pytanie 1:  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu z załącznika Zakres i częstotliwość wykonywania czynności (plan 
higieny) punkt 7 dot. budynku przy ul. Emaus 18: 
Usługa wykonywana będzie od poniedziałku do piątku i będzie obejmowała serwis dzienny w godzinach 
dostosowanych do planowanej działalności (od 8:00 do 16:00 lub 8:00 do 20:00), sprzątanie poniedziałku do 
piątku po zakończonej działalności 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodziło o organizację pracy w następujący sposób: 
 Serwis dzienny 1 osoba od 08:00-16:00 lub 08:00-20:00 od poniedziałku do piątku 
 Zasadnicze sprzątanie całej powierzchni (461,62m²) po zakończonej działalności, czyli po 16:00 lub po 20:00 od 
poniedziałku do piątku 
Odpowiedź:   
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje doprecyzowania zapisu w załączniku do wzoru umowy 
(przedmiot umowy): 
- obecnie mamy zapis w OPZ: 
„Usługa wykonywana będzie od poniedziałku do piątku i będzie obejmowała serwis dzienny w godzinach 
dostosowanych do planowanej działalności (od 8:00 do 16:00 lub 8:00 do 20:00), sprzątanie poniedziałku do piątku po 
zakończonej działalności”. 
Nowy (doprecyzowany) zapis: 
„Usługa wykonywana będzie od poniedziałku do piątku i będzie obejmowała serwis dzienny w godzinach. 12.00 – 
18.00, sprzątanie zasadnicze od poniedziałku do piątku od  godz. 18.00 po zakończonej działalności (rozpoczynając 
od pomieszczeń, z których nie korzystają pacjenci)”. 
 
Pytanie 2:  
Czy Zamawiający przewiduje w czasie trwania umowy zmianę profilu funkcjonowania oddziałów w czasie trwania 
umowy ze zwykłych szpitalnych na oddziały zakaźne COVID-19. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje w czasie trwania umowy zmianę profilu funkcjonowania oddziałów na oddziały zakaźne 
COVID-19. 
 
Pytanie 3:  
Czy w sytuacji gdy Zamawiający zmniejszy powierzchnię sprzątania o 20%, Wykonawca może również zmniejszyć 
zatrudnienie też o 20% lub proporcjonalnie do zmniejszonej powierzchni. 
Odpowiedź:  
W przypadku gdy Zamawiający zmniejszy powierzchnię sprzątania o 20%, Wykonawca może zmniejszyć zatrudnienie 
pracowników proporcjonalnie do zmniejszonej powierzchni. 
 
ZESTAW 2 
Pytanie: 
1. 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 wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy.  
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji § 17 wzoru umowy, który otrzymuje 
brzmienie:  
„Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i dwóch dla 
Wykonawcy”. 



 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

 
Pytanie: 
1. 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: 
2. 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: 
3. 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: 
4. Niniejszym uprzejmie prosimy o obniżenie wysokości kar umownych zawartych w par. 11 wzoru umowy (zał. 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. 
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Pytanie: 
5. 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. 10 
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: 
6. 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 ustawy prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający w zapisach umowy zobowiązał się do przeprowadzenia waloryzacji w razie zaistnienia przesłanek z art. 
142 ustawy PZP wedle starego brzmienia tego artykułu, które nie uwzględnia zmiany przepisów ustawy prawo zamówień 
publicznych od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z którą w przepisie art. 142 ust. 5 dodano nowy pkt. 4 ustawy prawo 
zamówień publicznych, który otrzymał następujące brzmienie:  
„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”. 
Mając powyższe na względzie - na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wnioskujemy o wprowadzenie w treści umowy w zakresie regulacji 
art. 142 ust. 5 nowej przesłanki wynikającej z pkt. 4. 
W uzasadnieniu wskazujemy, że w dniu 4 października 2018 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z treścią art. 120 przywołanej powyżej ustawy, na jej mocy ulega zmianie 
treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn.zm.) poprzez 
wprowadzenie następujących zmian  „w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu:  
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„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”. 
Odpowiedź:  
Wnioskowane przez Wykonawcę zapisy znajdują się w § 16 ust. 2 pkt 7) wzoru umowy. 
 
Pytanie: 
7. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom 
rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym  wypowiedzeniem. 
Należy zauważyć, że 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 nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie: 
8.  Prosimy o potwierdzenie, że do obliczenia ceny ofertowej wykonawca zobowiązany jest zastosować stawki i 
wartości minimalnego wynagrodzenia obowiązujące dla roku 2020 r., ponieważ od stycznia 2021 Zamawiający zastosuje 
wobec tych stawek waloryzację zgodnie z rozporządzeniem rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. 
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. 
(Dz.U. 2020 poz. 1596). 
Odpowiedź:  
Z uwagi na fakt, że usługa będzie wykonywana od stycznia 2021 r. Wykonawca jest zobligowany do uwzględnienia 
w kalkulacji cenowej oferty minimalnego wynagrodzenia dla pracowników na okres od dnia 11.01.2021 r. zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w 2021 r. 
 
Pytanie: 
9. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i 
doświadczenia. Obecny wymóg jest całkowicie nieproporcjonalny i nieadekwatny do przedmiotu niniejszego 
Zamówienia. Przypominamy iż termin realizacji umowy wynosi 24 miesiące, zamawiający powinien dociekać aby 
wykonawca wykazał co najmniej 24 miesięczny okres wykonania usług bądź co najmniej 48 miesięcy jeżeli wykonawca 
nadal wykonuje usługi. Identycznie jest w przypadku braku podania wartości referencji,  
Zamawiający powinien tak formułować warunki udziału w postępowaniu, aby przede wszystkim zapewnić sobie 
gwarancję i bezpieczeństwo należytego wykonania usługi. Obecny wymóg spowodować może złożenie ofert przez 
podmioty działające na rynku od niedawna, świadczące usługi zupełnie nie proporcjonalne do przedmiotu niniejszego 
zamówienia. 
Mając na uwadze powyższe prosimy o zmianę, proponowany przez nas wymóg: 
Należycie wykonał (rozpoczął i zakończył) lub wykonuje (rozpoczął i aktualnie realizuje) przez okres min. 36 miesięcy co 
najmniej 2 usługi sprzątania w placówkach opieki zdrowotnej (ochrony zdrowia), o powierzchni sprzątanej minimum 
1000 m2 (każda) i wartości 500 000 zł każda. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
10. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby zwiększona dezynfekcja w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego , 
epidemią, pandemią, stanem nadzwyczajnym, była wykonywana za dodatkowa opłatą , oddzielną fakturą poza pierwotną 
usługą ?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
11. Zwracamy się z prośbą o podanie ilości okien oraz m2 jak również czy zamawiający posiada okna 
trudnodostępne wymagające mycia alpinistycznego czy przy użyciu zwyżki. 
 
Odpowiedź:  
Budynek nr 5:  
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1. Okna:  
2. 10 x 1120/ 2100 
3. 1 x 700/1300 
4. 2 x 900/1600 
5. 4 x 1120/1600 
6. 2 x 1020/1500 
7. 1 x 500/1400 
8. 9 x 840/1400 
9. 3 x 840/1400 
10. Drzwi: 
11. 1 x 1300/2850 ( w świetle muru)/ 1200/2800 ( w świetle ościeżnicy)  
12. 1 x 1300/3000 
13. 1 x 1300/3000 
 
Budynek nr 3 
14. Okna: 
15. 11 x 065/2035 
16. 1 x 965/835 
17. 1 x 855/455 
18. 20 x okna dachowe FAKRO 78/140 
19. Drzwi: 
20. 1 x 1300/2800 
21. 2 x 120/200 
22. 1 x 60/200 
23. 1 x 120/200 
24. 1 x 80/200 
 
Budynek nr 10 
25. Okna: 
26. 3 x 100/200 
27. 8 x 80/114 
 
Budynek nr 4 
28. Okna: 
29. 13 x 112/210 
30. 2 x 55/194 
31. 5 x 112/165 
32. 8 x 114/140 
33. Drzwi: 
34. 1 x 226/267 
35. 1 x 210/267 
36. 1 x 90/210 
 
Budynek nr 16 
37. Okna: 
38. 23 x 110/115 
39. Wiatrołap: 
40. 1 x 146/307 
41. 1 x 264/307 
42. 1 x 147/307 
43. 1 x 199/120 
44. Drzwi: 
45. 1 x 102/280 
 
Budynek nr 15 
46. Okna: 6 x 110/115 
47. 1 x 200/140 
48. 4 x 120/150 
49. 3 x okna dachowe 104/132 
50. Drzwi:  
51. 1 x 123/236 
 
W TYM OKNA TRUDNODOSTĘPNE  wymagające mycia alpinistycznego:  
1 - Budynek nr 15 (APTEKA)  oraz 3 – Budynek Nr 10 (ARCHIWUM) 
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BUDYNEK przy ul. Emaus 
12x160/110 
9x 160/90 
1x180/150 
4x90/90 
 
ZESTAW 3 
Pytanie 1 
Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i 
niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych 
(m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie). 
Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach 
niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie 
czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. 
in. wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych 
jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 
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 Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (zwanej „Specyfikacją”) oraz wzorze umowy. 
 
Pytanie 2 
Wykonawca wnosi o podanie informacji czy Wykonawca jest zobligowany do uwzględnienia w kalkulacji cenowej 
oferty minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, na okres od dnia 01.01.2021 zgodnie z rozporządzenie w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej z 2021 r.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca jest zobligowany do uwzględnienia w kalkulacji cenowej oferty minimalnego 
wynagrodzenia dla pracowników na okres od dnia 11.01.2021 r., zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej z 2021 r. 
 
Pytanie 3 
Niniejszym wnosimy o dodanie do treści SWIZ 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 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 określił w Specyfikacji w pkt 6.2. przesłanki dotyczące wykluczenia: 
„W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 (pkt 13 – 23, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy) ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp (Zamawiający 
wykluczy z postępowania Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania)”. 
Zapisy Specyfikacji w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 4 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3-
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miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć 
umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia.” 
Należy zauważyć, że 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. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają 
w tym zakresie żadnych zakazów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie 5 
Wnosimy o zmniejszenie o 50% wysokości kar umownych zawartych w § 11 o których mowa we wzorze umowy. 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. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie 6 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy - 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 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania 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 albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania 
zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust. 5). 

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. Zamawiający nie zawarł w projekcie umowy 
wszystkich obligatoryjnych przesłanek zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienionych w art. 142 list. 5 
ustawy Pzp , w związku z tym prosimy o uzupełnienie treści wzoru umowy w tym zakresie. 

Odpowiedź:  
Wnioskowane przez Wykonawcę zapisy znajdują się w § 16 ust. 2 pkt 7) wzoru umowy. 
 
Pytanie 7 
Jakie rodzaje podłóg występują u zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Wykładzina PCV, wykładziny dywanowe, ceramiczne płytki podlogowe, gres. 
 
Pytanie 8 
Jakiego rodzaju podłogi występujące u zamawiającego podlegają konserwacji ze strony wykonawcy ? 
Odpowiedź:  
Wszystkie rodzaje podłóg. 
 
Pytanie 9 
Jakiego rodzaju dozowniki, jakiego producenta na mydło w płynie występują u Zamawiającego ? 
Odpowiedź:  
Różne typy o zróżnicowanej objętości na mydlo do dolewania. 
 
Pytanie 10 
Kto zapewnia środki do dezynfekcji rąk ? Jeśli Wykonawca prosimy o podanie jakiego rodzaju, jakiego producenta 
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dozowniki na środki do dezynfekcji rąk występują u Zamawiającego ? 
Odpowiedź:  
Środki do dezynfekcji rąk zapewnia apteka szpitalna. 
 
Pytanie 11 
Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników? 
Odpowiedź:  
Tak, jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników. 
 
Pytanie 12 
Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)? 
Odpowiedź:  
Tak. 
 
Pytanie 13 
Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50%zatrudnionych najliczniejsze zmiany ? 
Odpowiedź:  
Tak. 
 
Pytanie 14 
Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników ? 
Odpowiedź:  
Szatnie są wyposażone w szafki. 
 
Pytanie 15 
Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ? 
Odpowiedź:  
Nie. 
 
Pytanie 16 
Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych jest większa niż 
1.5 m? 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 17 
Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ? 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 18 
Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m2 wolnej powierzchni podłogi? 
Odpowiedź:  
Tak. 
 
Pytanie 19 
Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia? 
Odpowiedź:  
Nie. 
 
Pytanie 20 
Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym ? 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 21 
Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 1.3 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 22 
Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m? 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy. 
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Pytanie 23 
Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna umywalka? 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 24 
Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami? 
Odpowiedź:  
Nie. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski są we właściwym stanie technicznym ? 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co 
najmniej jedna kabina? 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin wynosi nie mniej niż 1,3 
m? 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie 
mniej niż 90 cm? 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę ? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 30 
Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnie dla pracowników wykonujących usługę utrzymania 
czystości u zamawiającego? 
Jeśli tak to : ___________________________________________________________________________________  
Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m2 powierzchni na każdego pracownika jedzącego posiłek ? 
Czy w pomieszczeniu jadali są miejsca siedzące ? 
Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki ? 
Czy w jadalni jest zlewozmywak ? 
Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków? 
Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności? 
Odpowiedź:  
Nie ma dostępu. 
 
Pytanie 31 
Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych ? 
Jeśli tak to: _______________________________________________________________________________  
Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, ściany) _________________________  
Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki chemiczne ? ____  
Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody ? ______________________________________________  
Czy w pomieszczenie jest zapewniona wentylacja 
Odpowiedź:  
Nie ma pomieszczenia. 
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Pytanie 32 
Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę utrzymania czystości u 
zamawiającego? 
Jeśli tak to: ___________________________________________________________________________________  
Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ? 
Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z komputerem? 
Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp? 
Odpowiedź:  
Nie ma pomieszczeń. 
 
Pytanie 33 
Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego, z który będą korzystać pracownik Wykonawcy są w 
dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje użytkowania z uwzględnieniem tematyki BHP? 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu zostanie nam przekazana dokumentacja ? 
(instrukcje użytkowania , książki przeglądów itp.) 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 35 
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej Im ? 
Odpowiedź:  
Tak. 
 
Pytanie 36 
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m ? 
Odpowiedź:  
Tak, dotyczy mycia okien 2 razy w roku. 
 
Pytanie 37 
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m ? 
Odpowiedź:  
Tak dotyczy mycia okien z zastosowaniem technik alpinistycznych tj jedno okno w budynku nr 15 oraz 3 okna w 
budynku nr 10. 
 
Pytanie 38 
Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie basenów', kaczek, misek nerkowatych itp.? 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 39 
Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem? Jeśli tak to czy 
Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, 
to czy możliwie jest wyłączenie zasilania na czas prac?" 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający zapewnia pomoc konserwatora. 
 
Pytanie 40 
Kto zapewnia wózki do transportu: 

a) odpadów komunalnych 

b) odpadów medycznych 

c) inne ? 
Odpowiedź:  
Po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 41 
Zamawiający w zał. „Przedmiot umowy” rozdz. II pkt 4 ppkt s) pisze, iż „Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę usług 
do utrzymania czystości otoczenia (terenu) MSOR z dostosowaniem warunków atmosferycznych”. 
Prosimy o wskazanie konkretnych czynności wchodzących w zakres „utrzymania czystości otoczenia (terenu)”. 
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Odpowiedź:  
Zamiatanie powierzchni dojścia do budynku (usuwanie zanieczyszczeń/zesłych liści/ śniegu z wycieraczki zewnętrznej 
lub schodów lub podjazdu dla wózków inwalidzkich przed każdym z budynków), mycie „daszków nad drzwiami 
wejściowymi do budynku. 
 
Pytanie 42 
Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie dezynfekcji przez zamgławianie ? Jeśli tak 
prosimy o podanie częstotliwości oraz metrażu, na którym ma być w7ykonyw7ana ta usługa.  
Odpowiedź:   
Nie należy do obowiązków Wykonawcy. 
 

Zamawiający przypomina jednocześnie, że zgodnie z pkt 5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(zwanej „Specyfikacją”) zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi 
np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 
 
 
 
 

                    dr n. med. Paweł Kamiński 
Dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno- 
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka 
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