
Znak sprawy  SZOZ/ZP-1/210/2019     Niemodlin, 05.03.2019r. 

 

Do Wykonawców 

 

Dotyczy zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Usługa sprzątania pomieszczeń w Samorządowym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Niemodlinie”. 

Na podstawie art. 38 ustawy (tj. Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na 

zadane pytania tj.: 
 

1. Szanowni Państwo, 

 wobec zapisu siwz: ,,Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 

pełnomocnikiem (liderem konsorcjum)”, uprzejmie proszę o wskazanie podstaw prawnych oraz 

okoliczności prawnych i faktycznych wynikających z siwz oraz okoliczności świadczenia usługi 

uprawniających podatnika – jednego z członków konsorcjum – uzasadniających opisany w siwz model 

fakturowania. 

 Jednocześnie pozwalam sobie wskazać, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby 

prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące 

samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej 

działalności. Oznacza to, że z punktu widzenia VAT każdy z członków konsorcjum jest odrębnym 

podatnikiem. Podatnikiem nie jest samo konsorcjum. Dlatego też podmioty działające w ramach 

konsorcjum powinny do wzajemnych rozliczeń oraz do rozliczeń z podmiotem, na rzecz którego 

konsorcjum świadczy usługę stosować ogólne zasady w zakresie wystawiania faktur VAT 

dokumentujących wykonywane przez nich czynności. 

Opisany w punkcie 6.10.5 siwz sposób fakturowania wywołuje szereg wątpliwości i trudności 

podatkowych w zakresie:  

kto będzie podatnikiem VAT; 

czy w przypadku fakturowania Zamawiającego przez lidera na 100% wynagrodzenia, przychodem 

lidera jest cała kwota wykazana na fakturze wystawionej w imieniu konsorcjum przez lidera na rzecz 

Zamawiającego (tj. wynagrodzenie należne również członkowi konsorcjum), czy też przychodem lidera 

jest wyłącznie ta część wynagrodzenia, która jest należna liderowi na mocy umowy konsorcjum (w 

zależności od modelu wynagrodzenie może być ustalone procentowo lub kwotowo w przypadku 

określenia przedmiotowego zakresu prac;  

czy w przypadku opisanym w pytaniu 1, wynagrodzenie zapłacone przez lidera na rzecz członka 

konsorcjum na podstawie wystawionych faktur przez członka konsorcjum, stanowi koszt uzyskania 

przychodów dla lidera; 

jak rozliczane są koszty uzyskania przychodów u lidera z tytułu udziału w konsorcjum (w modelu 

obejmującym fakturowanie Zamawiającego wyłącznie przez lidera oraz fakturowanie Zamawiającego 

przez obu konsorcjantów; 

jak ustalane są przychody i koszty uzyskania przychodów u lidera, jeżeli umowa konsorcjum 

przewiduje, że każdy z konsorcjantów odpowiada za określony przedmiotowo zakres prac (tj. bez 

ustalenia udziału procentowego w zysku konsorcjum i bez przenoszenia kosztów własnych prac na 

drugiego konsorcjanta; 

w przypadku gdy wystąpi konieczność opodatkowania czynności pomiędzy członkami Konsorcjum w 

ramach Konsorcjum, czy stronom Konsorcjum będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT 

naliczonego wykazanego na fakturach VAT wystawianych przez drugiego Członka Konsorcjum 

dokumentujących świadczenia wykonywane w ramach Konsorcjum. 

  Mając powyższe na względzie, w tym w szczególności wymóg  z punktu 6.10.5 siwz  oraz jego 

konsekwencje, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi równie w zakresie powyższych sześciu (6) 

pytań.  

Ponadto, z uwagi na opisany w siwz sposób rozliczeń uprzejmie proszę o potwierdzenie, że zamawiający 

oczekuje wystawiania Faktury VAT przez inny podmiot niż sprzedawca usługi. 

Wobec powyższego uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania jw. i o zmianę siwz, 

polegającą na dopuszczeniu możliwości fakturowania przez rzeczywistego sprzedawcę usługi tj. przez 

każdego członka konsorcjum samodzielnie.  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 



2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający zalega z płatnościami 

wobec obecnego Wykonawcy świadczącego usługi stanowiące przedmiot zamówienia. Jeśli 

tak prosimy o wskazanie kwoty zaległego wynagrodzenia oraz okresu z którego występują 

powstałe zaległości. 

Odp.: Zamawiający nie zalega z płatnościami.  

 

3. Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, 

w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, 

z późn. zm.)? 

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z 

wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 

1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 

faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 

2. Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………  

3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie 

ww. adresu mailowego. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest 

……………………. 

Odp.: Tak. Do par. 3 wzoru umowy dodaje się ust.: 

„8. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 

faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 

9. Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: 

info@zol.niemodlin.pl.  

10. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie 

ww. adresu mailowego. 

11. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest 

Marzena Daszkiewicz-Mazur.” 

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy. 

 

4. 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". 

Odp.: Par. 12 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  

„Umowę sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 wydano 

Zamawiającemu, a ..... Wykonawcy." 
W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy. 

 

5. Mając na uwadze przepisy § 7  zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwracamy się z prośbą: 

 

1) o zmniejszenie kary umownej  z wysokości 300,00 zł  na  150,00 zł - § 7  ust. 1, 

2) o zmniejszenie kary umownej  z wysokości 10% na  5% - § 7  ust. 4, 

3) o dodanie do § 7  ust. 7 o następującej treści: 

 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonywania kontroli jakości i prawidłowości 

wykonanych przez Wykonawcę czynności (prac) w ramach świadczonej usługi. Każdorazowo, z 

czynności kontrolnych sporządzony zostanie „Protokół kontroli” (zwany dalej „protokołem”).  

 

2) Kontrola jakości i prawidłowości wykonania usługi, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana 

będzie w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający podczas kontroli dokona oceny czy 

usługa, tj. wszystkie czynności (prace) określone w niniejszej umowie i jej załącznikach, zostały 

wykonane bądź czy zostały wykonane z należytą starannością, w sposób odpowiadający jakości i 

standardom określonym w niniejszej umowie i jej załącznikach lub przepisach powszechnie 

obowiązujących.  
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W przypadku braku należytego wykonania usługi, tj. poszczególnej czynności (pracy) w ramach 

świadczonej usługi lub jej niewykonania, protokół zawierał będzie zapisy o nieprawidłowościach, 

ich rodzaju i zakresie. 

 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

6. Czy pod pojęciem konserwacja podłóg Zamawiający wymaga pielęgnacji powierzchni podłóg? 

Odp.: Tak. 

 

7. Czy Zamawiający zapewni pracownika, który będzie ściągał, udostępniał Wykonawcy lampy do 

mycia ? 

Odp.: Tak. 

 

8. Czy Zamawiający będzie wykonywał czynności określone w planie higieny jako czynności, które 

mają być wykonywane przez opiekunki medyczne za pomocą własnych pracowników? 

Odp.: Opiekunki medyczne są pracownikami Zamawiającego. 

 

9. Czy w przypadku zwiększenia powierzchni do sprzątania o której mowa w par. 2 pkt 5, 

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu? 

Odp.: Tak.  

 

10. Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postepowaniu podmiotów działających w 

ramach konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż: 

a) obserwowaną na rynku praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie zamówienia 

ubiegają się podmioty będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach 

konsorcjum, a następnie – już na etapie świadczenia usługi - faktury wystawiane są 

przez kilkanaście spółek cywilnych założonych przez konsorcjantów, 

b) powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (a zwłaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotyczącym 

zwolnień podmiotowych, art. 106a – 106q dotyczącym zasad wystawiania faktur oraz 

art. 88 dotyczącym braku prawa do odliczenia VAT) co potwierdzają kontrole 

podatkowe prowadzone w firmach świadczących usługi outsourcingowe, 

 

Zwracamy się zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający po udzieleniu 

zamówienia dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego 

podatnika VAT), niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

11.  Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 13 wzoru umowy, poprzez zmniejszenie wygórowanych 

kar  umownych o 50%.  

W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji 

uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej mu narzucanie warunków dotyczących 

realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w 

ogóle była możliwa. Zatem zastrzeganie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale 

środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie wskazywała na to Krajowa Izba Odwoławcza, 

m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt KIO 283/14. 

Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew zasadom współżycia 

społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę umowną, która z uwagi na swą 

konstrukcję, może mieć zastosowanie zarówno w przypadku drobnego uchybienia, nieskutkującego 

powstaniem jakiejkolwiek szkody po stronie Zamawiającego, jak i w przypadku niewykonania 

zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna zostać opisana w sposób zróżnicowany, 

w zależności od rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, jak i wpływu uchybień na funkcjonowanie 

Zamawiającego. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie 

szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona 

abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie 

Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych 

założeniach, stąd wniosek o jego zmianę. 



Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, zróżnicowanie  

ich wysokości w stosunku o rangi, skutku i okresu trwania uchybienia i jego wpływu na funkcjonowanie 

zamawiającego ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję 

represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

12. Zmawiający określił w SIWZ wymóg zatrudnienia pracowników wykonujących czynności 

porządkowe lub czynności sprzątania na umowę o pracę. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

pracowników na umowę zlecenie wyłącznie 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.  

Odp.: Nie wyrażamy zgody. 

 

14. W związku z brakiem w treści ogłoszenia o zamówieniu/SIWZ postanowień odnoszących się do 

sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, wnioskujemy o potwierdzenie, iż w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności 

technicznej lub zawodowej może być spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie”.

  

Uzasadnienie: 

Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego, wyczerpującego określenia SIWZ, którego 

jednym z elementów stanowi określenie warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu spełniania 

tych warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Mając 

powyższe na uwadze zasadnym jest uzupełnienie postanowień SIWZ umowy o propozycje zgłoszone 

przez Wykonawcę a odnoszące się do precyzyjnego określenia jak określone przez Zamawiającego 

warunku udziału w postępowaniu mają spełniać wykonawcy o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

15. W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy 

prawo zamówień publicznych, wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień 

odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych oraz postanowień 

odnoszących się do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian w łączącej strony umowie tj. 

postanowień w brzmieniu: 

 

1. „Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia, 

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 wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2. Każda ze stron umowy, w przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 142 ust. 5 ustawy 

Pzp  w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowana przepisów będących podstawą zmiany, może 

zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących 

zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

3. Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć: 

a) zmianę stawki podatku od towarów i usług, 

b) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z 

podwyższenia dotychczasowej kwoty minimalnego wynagrodzenia, przysługującego 

odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej do wykonania 

umowy w sprawie zamówienia, 

c) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z 

podwyższenia dotychczasowej kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, 
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przysługującego odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej 

do wykonania umowy w sprawie zamówienia,  

d) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy 

o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę 

o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z 

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości 

stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przysługującego odpowiednio  

biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania, przy 

założeniu braku zmiany wynagrodzenia neto tych osób. 

4. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa w ustępie 1 -3 niniejszego paragrafu 

dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w 

życie przepisów prawa będących podstawą zmiany: 

 

a) wysokości podatku od towarów i usług, 

b) wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia,  

c) wysokości kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, 

d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym, 

e) wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „a” niniejszego paragrafu, wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w umowie (aneksie) wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „b-e” niniejszego paragrafu Wykonawca 

przedstawia: 

a) zamawiającemu kalkulację wzrostu kosztów wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia, 

b) na wniosek zamawiającego, na potwierdzenie kalkulacji o której mowa w niniejszym 

punkcie lit. „a”, aktualne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zawarte z osobami 

biorącymi udział w realizacji zamówienia,   

c) na wniosek zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty 

wejścia w życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmiany o jakiej mowa w 

niniejszym punkcie lit. „a”,  odpowiednio umowy o pracę/ aneksy do umowy o pracę 

bądź umowy cywilnoprawne/ aneksy do umów cywilnoprawnych - potwierdzające 

odpowiednią zmianę wynagrodzenia.  

7. Nie zawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w  

ust. 2, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia każdą ze stron 

do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

8. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia 

należy złożyć w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia negocjacji. Przez 

zakończenie negocjacji strony rozumieją nie osiągnięcie przez strony porozumienia w zakresie 

przedmiotu negocjacji w maksymalnym terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, o którym 

mowa w ustępie 2, do drugiej strony. 

9. Zmiany o których mowa wymagają zawarcia aneksu/ porozumienia do umowy o zamówienie 

publiczne.” 

 

Uzasadnienie: 

Przeniesienie do treści wzoru umowy treści art. 142 ust.5 pzp nie można uznać za wystarczające. 

Pozostawia bowiem szereg problemów praktycznych odnoszących się do rzeczywistej możliwości 

skorzystania przez Wykonawcę z przywołanego powyżej uregulowania. Na Zamawiającym ciąży 

obowiązek jasnego, precyzyjnego wyczerpującego określenia SIWZ, którego jednym z elementów jest 

wzór umowy. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest uzupełnienie postanowień wzoru umowy o 

propozycje zgłoszone przez Wykonawcę a odnoszące się do trybu wprowadzenia zmiany wynagrodzenia 

w momencie jej zaistnienia. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.  

 

16. Jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydło w płynie występują u Zamawiającego? 



Odp.:  EKA, MERIDA 

 

17. Kto zapewnia środki do dezynfekcji rąk dla personelu medycznego? 

Jeśli Wykonawca, to jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na środki do dezynfekcji rąk 

występują u Zamawiającego? 

Odp.: Środki dezynfekcyjne dla personelu zapewnia Zamawiający. 

 

18. Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne? 

Odp.: nie. 

 

19. Czy Zamawiający potwierdza, ze preparaty dezynfekcyjne stosowane przez Wykonawcę muszą 

posiadać spektrum działania stosowne do zagrożenia? 

Odp.: Środki dezynfekcyjne muszą posiadać szerokie spektrum działania i być stosowane zgodnie z 

wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi w podmiotach leczniczych. 

 

20. Jakiego producenta  myjnie – dezynfektory do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek 

nerkowatych występują u Zamawiającego i kto zapewnia do nich niezbędne środki? 

Odp.: Środki do myjek-dezynfektorów zapewnia Zamawiający. 

 

21. Jakiego rodzaju podłogi występujące u Zamawiającego wymagają konserwacji ze strony 

Wykonawcy? 

Odp.: Tarket, panele. 

 

22. Zgodnie z wzorem umowy: „Wykonawca będzie świadczył usługę codziennie w sposób nie 

zakłócający pracy Zamawiającego w godzinach 7:00 – 18:00.” 

Proszę o sprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego co do godzin sprzątania: 

- Czy Zamawiający oczekuje w tym zakresie serwisu dziennego, tj. co najmniej jednej osoby w 

godzinach 7:00-18:00, a pozostały personel może wykonywać sprzątanie np. tylko w godzinach 

przedpołudniowych lub popołudniowych? 

- Czy Zamawiający oczekuje obecności całego personelu sprzątającego w tych godzinach? 

- Czy podane godziny to tylko przedział czasowy i Wykonawca może skierować do pracy np. 3 osoby 

w dowolnych godzinach w podanym przedziale czasowym np. od 14:00 do 18:00? 

Jest to informacja niezbędna do prawidłowej kalkulacji kosztów wynagrodzeń, a tym samym 

prawidłowej wyceny oferty. 

Odp.: W zakresie serwisu dziennego niezbędne są 2 osoby: parter i I piętro ZOL. Pozostały personel 

może wykonywać pracę w innych godzinach. Podane godziny to przedział czasowy.  

Harmonogram pracy musi uwzględniać częstotliwość czynności podanych w planie higieny i nie 

kolidować z pracą w poszczególnych komórkach. 

 

 

23. Czy Zmawiający narzuca ilość personelu oraz godziny jego pracy ? 

Odp.: Godziny pracy nie kolidujące z pracą poszczególnych komórek. W ZOL wymagana jest 

obecność 2 pracowników (parter, I piętro). Ilość pracowników ma być wystarczająca w celu 

prawidłowego wykonania usługi. 

 

24. Ile obecnie pracowników świadczy usługę sprzątania. 

Odp.: Zamawiający obecnie korzysta z usług Wykonawcy zewnętrznego i ilość przystępujących do 

świadczenia usług zmienia się ze względu na różne sytuacje tych osób. Każdy Wykonawca znając 

możliwości organizacyjne, predyspozycje osobowe, zaangażowanie i sprawność w wykonywaniu 

czynności porządkowych swoich pracowników musi samodzielnie określić ilość i jakość swojego 

zespołu, który będzie wykonywał wymagany zakres w przedmiotowym zamówieniu. Sugerowanie 

Wykonawcom jakąś konkretną ilość osób do wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie 

organizacji pracy i pracowników innego Wykonawcy mogłoby wprowadzić w błąd potencjalnych 



Wykonawców poprzez zawyżenie lub zaniżenie kalkulacji bez odnoszenia się do własnego potencjału i 

zweryfikowania jego możliwości.  

25. Wnosimy o określenie miesięcznej wartości netto i brutto z faktury jaką otrzymuje obecny 

Wykonawcy realizujący usługę sprzątania pomieszczeń . 

Odp.: netto – 11 875,00 zł, brutto – 14 606,25 zł 

 

26. Wnosimy o określenie ilości oraz rodzaju : 

a. Pojemników na mydło 

b. Pojemników na ręczniki ZZ 

c. Pojemników na papier toaletowy 

d. Koszy na śmieci 

Odp.: Pojemniki EKA, MERIDA. 

Ilość podana z zakresie rzeczowym stanowiącym załącznik do SIWZ 

 

27. Wnosimy o określenie miesięcznego zużycia : 

a. Mydła 

b. Papieru toaletowego 

c. Ręczników zz 

d. Worków foliowych w podziale na poszczególne pojemności 

Odp.: Określenie ilości miesięcznego zużycia może określić firma, która świadczy usługi sprzątania. 

 

28. Prosimy o potwierdzenie iż uzupełnienie środków do dezynfekcji rąk należy w gestii 

Zamawiającego.  

Odp.: Tak – dla personelu Zamawiającego. 

 

29. Czy usługa obejmuje mycie okien przy udziale specjalistycznego sprzętu tj technik alpinistycznych 

bądź podnośnika? Jeżeli tak prosimy o określenie metrażu oraz krotności wykonania w/w usługi. 

Odp.: Tak.  

Witryna szklana na klatce schodowej wym. ok. wys. 5,5m, szer. 2,3m (I-II piętro). – mycie raz w roku 

od zewnątrz i wewnątrz; 

okna nie otwierane: I piętro – szt. 6 ( ok. 93x150), II piętro – szt. 1 (93x150) – mycie raz w roku od 

zewnątrz (wewnątrz jak inne okna). 

 

30. Czy usługa wymaga mycia żaluzji, verticali? Jeżeli tak prosimy o określenie metrażu oraz krotności 

wykonania w/w usługi. 

Odp.: Nie 

31. Czy usługa wymaga prania wykładzin dywanowych? Jeżeli tak prosimy o określenie metrażu oraz 

krotności wykonania w/w usługi. 

Odp.: Nie 

 

32. Z treści art. 36b p.z.p. regulującego wprowadzanie podwykonawców wynika, iż obowiązek 

wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania 

oferty. Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych 

podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby 

należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie 

przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy (zgodnie z art. 36b ust.1a 

P.zp.). W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że 

obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie tych, znanych na etapie składania oferty, 

którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w 

wyjaśnieniach niskiej ceny? 

Odp.:  Z zapisów §9 umowy i zapisów punktu 8a SIWZ ze strony 12 wynika, że nie jest wymagane 

podanie podwykonawcy na etapie składania ofert jeśli Wykonawca na tym etapie nie przewiduje 

zatrudnienia podwykonawcy. Co innego jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego bo 

tu najczęściej wskaże podwykonawcę już na etapie składania ofert. 

 



33. 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).  

Uzasadnienie: 

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. 

Odp.: Nie wyrażamy zgody. 

34. Zwracamy się z prośba o wprowadzenie w § 7 wzoru umowy ( zał. nr 10 do SIWZ) zapisu 

umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy 

wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów 

z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” 

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 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. 

Odp.: Nie wyrażamy zgody. 

    Dyrektor SZOZ 

Jadwiga Konieczniak 


