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Kraków, dn. 24.06.2021 r. 
 

Dotyczy:  Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji. 
Znak postępowania A.I.271.1.4.2021. 
 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-
Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka - informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 
Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje 
się poniżej. 
 
Pytanie: 
Kto zapewnia środki do dezynfekcji rąk, Wykonawca, czy Zamawiający? 
Odpowiedź:  
Środki do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający. 
 
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 wyraża zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy. § 17 przyjmuje brzmienie: 
„§ 17. 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: 
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. 
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Pytanie: 
Niniejszym uprzejmie prosimy o obniżenie wysokości kar umownych zawartych w par. 11 wzoru umowy (zał. Nr 4 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 na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie na zastępstwa urlopowo-chorobowe. 
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 wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co w sytuacjach nagłych jest nierealne 
i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności sprzątania oraz koordynacji 
(brygadzista), ponieważ wykonywanie tych czynności polega na świadczeniu 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 warunków zamówienia 
oraz wzorze umowy. 
 
Pytanie: 
Niniejszym wnosimy o dodanie do treści swz badania podstawy wykluczenia wykonawcy określonej w art. 109 ust. 1 pkt 
7 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. 



 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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 

Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 
1 pkt 7 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 SWZ. 
 
Pytanie: 
Dotyczy zapisów wzoru umowy § 11 ust. 1 d). 
Prosimy o uściślenie zapisów umowy - § 10 ust. 1 nie zawiera w swej treści wartości wynagrodzenia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje poprawy zapisu § 11 ust. 1 lit. d) wzoru umowy na następujący: 
„d) z tytułu: nienależytego wykonania przedmiotu umowy polegającego na naruszeniu obowiązków wynikających z § 4 
ust. 3 umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia umowy.” 
 
Pytanie: 
Dotyczy zapisów wzoru umowy § 11 ust. 5. 
Prosimy o zmniejszenie łącznej wysokości kar do poziomu 20%. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
Pytanie: 
Dotyczy zapisów wzoru umowy § 4 ust. 9 oraz § 14 ust. 1.  
Prosimy o określenie czy łączna maksymalna wielkość zwiększenia do wyceny ofertowej to 20% czy też 40%. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że maksymalna wielkość zwiększenia powierzchni do sprzątania wynosi 20%. 
 

Ponadto Zamawiający dokonuje sprostowania w zakresie SWZ. 
 
Pkt 4 zdanie trzecie brzmi: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, będący załącznikiem nr 3 do 
Specyfikacji. 
Pkt 4 zdanie trzecie przyjmuje brzmienie: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, będący załącznikiem nr 4 do 
Specyfikacji. 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, na podstawie 

art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), 
dokonuje modyfikacji Specyfikacji warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu 
związania ofertą. 

 
Pkt 14.1 oraz 14.5. SWZ przyjmują brzmienie: 
 
„Termin i miejsce składania ofert. 
14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz. 09:00. 
(…) 
14.5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 11:00  
(…)” 
Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 
Składający ofertę pozostaje nią związany do 28 lipca 2021 r. 
 

Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji w zakresie terminu składania 
i otwarcia ofert i związania ofertą) do portalu ezamowienia - 24/06/2021 r.  

Zamawiający informuje, że dokonał korekty ogłoszenia w zakresie sekcji V pkt 5.6. i 5.7. zamieniając treść tych 
punktów miejscami. Zmiana ta nie wpływa na treść SWZ. Ponadto w sekcji IV pkt 4.3.4. Zamawiający wybrał rodzaj 
kryterium „inny”. Nazwa kryterium oraz waga kryterium pozostają bez żadnych zmian. Zmiana ta nie wpływa na treść 
SWZ. 

 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 




