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Dotyczy:  Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego Szpitala 
Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z obsługą parkingu 
znajdującego się na terenie Szpitala, usługą utrzymania czystości w sezonie jesienno zimowym oraz 
obsługą gazów medycznych. 
Znak postępowania A.I.271.1.6.2021. 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-
Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka - informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 
Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują 
się poniżej. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca polegał na zdolnościach podmiotów trzecich – udostępnienie referencji? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z treścią SWZ Zamawiający dopuszcza wykonywanie pracy przez podmioty trzecie (jeśli gwarantuje to należyte 
wykonywanie świadczenia). Zamawiający zwraca uwagę na oświadczenia (załączniki 2 cz. 2 i 3 cz. 2 do SWZ), które 
składane są przez podmioty udostępniające zasoby oraz na pkt 7.4. SWZ (zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby). 
 
Pytanie 
Czy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia powinni być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga i nie wyklucza, aby pracownicy pełniący służbę bezpośrednio na obiekcie posiadali wpis na 
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia. Wystarczy, aby pracownicy ochrony pełniący 
służbę bezpośrednio na obiekcie byli przeszkoleni w zakresie podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony, 
natomiast wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia posiadały osoby nadzorujące. 
Zamawiający wraca uwagę na pkt 4.14 SWZ który przyjął brzmienie: „Przed przystąpieniem do wykonywania umowy 
wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący obowiązki muszą posiadać uprawnienia do obsługi gazów medycznych”. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wymaga podjazdu grupy interwencyjnej? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga. Zamawiający posiada zawartą odrębna umowę na przyjazd grup interwencyjnych w związku 
z monitoringiem obiektów. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza aby pracownicy skierowani do realizacji zamówienia posiadali orzeczenie 
o niepełnosprawności? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza wykonywanie pracy przez osoby niepełnosprawne, jeśli stopień niepełnosprawności tych osób 
gwarantuje należyte wykonywanie świadczenia umownego (mogą zgodnie z wymogami ustawowymi wykonywać pracę 
przy realizacji przedmiotu zamówienia). 
 
Pytanie 
Proszę o podanie powierzchni: 
a.       dróg dojazdowych do budynków, do parkingu głównego oraz parkingu pomiędzy budynkiem nr 1 a nr 15. 
b.      parkingu głównego; 
c.       chodników i alejek, które mają być odśnieżane; 
d.      dachów budynków, które mają być odśnieżane bud 7, bud 2a. 
Odpowiedź:  
a.       dróg dojazdowych do budynków, do parkingu głównego oraz parkingu pomiędzy budynkiem nr 1 a nr 15 – łącznie 
5500 m2; 
b.      parkingu głównego – 3500 m2; 
c.       chodników i alejek, które mają być odśnieżane – 3500 m2; 
d.      dachów budynków, które mają być odśnieżane bud 7: 994 m2, bud 2a, 1094 m2. 
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Pytanie 
Proszę o podanie informacji z czego wykonane są dachy, które należy odśnieżać. 
Odpowiedź:  
Dachy, które należy odśnieżać – budynek 7 i budynek 2a: papa, folia PE. 
 
Pytanie 
Proszę o podanie długości rynien poziomych i pionowych, które mają być czyszczone.   
Odpowiedź:  
Długości rynien poziomych i pionowych, które mają być czyszczone: poziome – 600 m., pionowe – 400 m. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wymaga wywozu śniegu, czy może on byś składowany na terenie objętym usługą?  
Odpowiedź:  
Śnieg może być składowany na terenie objętym usługa, wskazanym przez Zamawiającego przy al. Modrzewiowej 22. 
 
Pytanie 
Proszę o podanie powierzchni terenów zielonych, z których mają być usuwane liście. 
Odpowiedź:  
Powierzchnia terenów zielonych, z których mają być usuwane liście – 16 tys. m2, liście mają zostać usunięte 
z trawników, chodników, alejek i dróg dojazdowych. 
 
Pytanie 
Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać dbanie o zieleń wokół zbiornika retencyjnego oraz paliwowego. 
Odpowiedź:  
Dbanie o zieleń wokół zbiornika retencyjnego oraz paliwowego polega na - koszeniu trawy, zbieraniu liści, odśnieżaniu, 
usuwaniu konarów drzew. 
 
Pytanie 
Czy zamawiający zapewnia suche i zadaszone miejsce oraz skrzynie na składowanie środków przeciwoblodzeniowych?  
Odpowiedź:  
Tak, przy al. Modrzewiowej 22. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość parkowania na terenie szpitala traktora wykorzystywanego do odśnieżania dróg 
i parkingów?  
Odpowiedź:  
Tak, dopuszcza przy al. Modrzewiowej 22. 
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