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Kraków, dn. 14.10.2022 r. 
 

Dotyczy:  Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego Szpitala 

Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z usługą utrzymania czystości 

w sezonie jesienno zimowym oraz obsługą gazów medycznych”. 

Znak postępowania A.I.271.1.12.2022. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz 

z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 

 

ZESTAW 1 

 

Pytanie 

1. Proszę o podanie średniomiesięcznych opłat ponoszonych przez aktualnego Wykonawcę za: 

1) dostawa wody i odprowadzanie ścieków, 

2) energię elektryczną, 

3) wywóz odpadów komunalnych ( nie licząc liści, gałęzi, trawy…). 

Odpowiedź 

  
Energia Odbiór odpadów komunalnych 

Dostawa wody i 

odprowadzanie ścieków 

Listopad 2021 763,46 zł 246,00 zł 55,03 zł 

Grudzień 2021 1 161,00 zł 246,00 zł 77,04 zł 

Styczeń 2022 2 421,36 zł 246,00 zł 99,05 zł 

Luty 2022 1 902,42 zł 246,00 zł 143,07 zł 

Marzec 2022 1 722,12 zł 246,00 zł 198,09 zł 

Kwiecień 2022 836,79 zł 246,00 zł 66,03 zł 

Maj 2022 233,97 zł 246,00 zł 52,42 zł 

Czerwiec 2022 100,32 zł 246,00 zł 52,43 zł 

Lipiec 2022 109,32 zł 246,00 zł 62,92 zł 

Sierpień 2022 116,67 zł 246,00 zł 178,28 zł 

Wrzesień 2022  
246,00 zł 73,41 zł 

 

Pytanie 

Czy parking nadal będzie płatny? Kto będzie posiadaczem kasy fiskalnej i pobierał opłaty? Jaka będzie 

forma rozliczeń przychodów z parkingu między Zamawiającym i Wykonawcą? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ zamówienie obejmuje świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze 

mienia Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz 

z usługą utrzymania czystości w sezonie jesienno zimowym oraz obsługą gazów medycznych. Zamówienie 

nie obejmuje obsługi parkingu. 

 

Pytanie 

Wnosimy o dopisanie w części E. punkt 1. formularza ofertowego po słowach „oraz ich nazwa” słów: „jeżeli 

jest już znana”. 

Uzasadnienie: 

Wykonawca musiał korzystać z usług podwykonawców w zakresie: 

1) usuwania śniegu z dachów, 

2) czyszczenia rynien (usługi alpinistyczne), 

3) napraw instalacji tlenowej (wyspecjalizowana firma), 
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4) mechanicznego (specjalny ciągnik) odśnieżania terenu, 

5) wywozu liści, 

6) i wielu innych prac. 

Nie jest możliwe znać i określić nazwy tych wszystkich podwykonawców na etapie składania ofert. 

Odpowiedź:  

Wykonawca w Formularzu oferty wskazuje część (-ści) zamówienia, jaką (-ie) zamierzam powierzyć 

podwykonawcy (-om) oraz nazwa tego podwykonawcy -o ile są znani. 

Zatem w sytuacji kiedy Wykonawca nie jest wstanie podać nazw podwykonawców, wpisuje część 

zamówienia jaka zostanie przydzielona podwykonawcy, a następnie wpisuje, że nazwa podwykonawcy nie 

jest znana na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że w tym zakresie oferta została złożona prawidłowo. 

 

Pytanie 

Wnosimy o uzupełnienie SWZ o zapis wymagający od Wykonawcy obligatoryjnego zatrudnienia 

i oddelegowania na stałe do realizacji zamówienia dwóch pracowników gospodarczych na pełny etat 

i uwzględnienie tego faktu w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. 

Uzasadnienie: 

Wyszczególniony w zakresie obowiązków ogrom, zakres powierzchniowy i niezwłoczność realizacji zadań 

gospodarczo – porządkowych nie jest możliwy do wykonania przez robiącego to aktualnie pracownika 

gospodarczego oddelegowanego na stałe do tych obowiązków. 

Czynności tych nie może też wykonać w żadnym zakresie pracownik ochrony gdyż stoi to w sprzeczności 

z zapisem pkt. 42 zakresu obowiązków. 

Dla częściowego zobrazowania zakresu tych prac podajemy że przy usuwaniu liści (około 640 worków) jak 

i usuwaniu zlodowaceń pracowało w obu lokalizacjach pracowało przez kilkanaście dni jednocześnie 

czterech pracowników Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Wykonawca samodzielnie określa stanowiska i liczbę pracowników 

niezbędnych do wykonania zamówienia. 

 

Pytanie 

Wnosimy o wykreślenie z zakresu obowiązków punktów: 27, 28, 29, 30. 

Uzasadnienie: 

Posiadane zgodne z treścią umowy przez pracowników Wykonawcy uprawnienia do eksploatacji instalacji 

gazów medycznych nie uprawniają do ich napraw, zakupu i wymiany części co wiąże się 

z odpowiedzialnością za sprawne działanie instalacji i jest domeną wyspecjalizowanych firm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 
 

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 


