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L.dz. DZP
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Wodzisław Śląski 05.07.2019
Do: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych
nr sprawy 5/2019/DZP/PN

Działając na podst. Art. 38.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących wyjaśnień
dotyczących postępowania „Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych” nr sprawy
5/2019/DZP/PN:
W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:
1) 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.z.p.). 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 wyja śnieniach niskiej ceny?
Odpowiedź: Tak, 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.
2) 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.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
3) Czy Zamawiający odstąpi od nałożenia kary określonej w § 5 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) w
przypadku usunięcia uchybień przed wydaniem posiłków pacjentom?
Odpowiedź: W ww. paragrafie wzoru umowy nie znajdują się zapisy przytoczone przez Wykonawcę. Wzór umowy
stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
4) 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;
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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.
W związku z powyższym Prosimy Zamawiającego o dodanie w paragrafie 17 ust. 1 wzoru umowy pkt 4)
„4) zmiany 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: Zamawiający wyraża zgodę.
5) Zamawiający w załączniku nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; rozdział II, pkt. 2, ppkt. a wymaga m.in. zapewnienia środka spełniającego wymagania:
„ środek myjąco-dezynfekcyjny do powierzchni w pomieszczeniach kuchennych - dopuszczony do stosowania na
powierzchniach mających kontakt z żywnością, Spektrum działania B, F, V, Tbc, czas działania nie dłuższy niż 15
min, nie zawierający aktywnego chloru”.
Ponadto w załączniku nr 5 do SOPZ Zamawiający wskazał podział komórek organizacyjnych na strefy sanitarne,
zgodnie z którym pomieszczenie „ kuchenki oddziałowe” przynależy do II strefy ogólnej czystości (wymagane
spektrum działania B, F, V, Tbc, HBV, HCV, HIV).
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca do dezynfekcji powierzchni mających kontakt
z żywością dopuści preparat o spektrum działania: B, F, Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota).
Odpowiedź: Zamawiający wymaga środka myjąco-dezynfekcyjnego do powierzchni w pomieszczeniach
kuchennych - dopuszczony do stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością, spektrum działania B,
F, V, Tbc, czas działania nie dłuższy niż 15 min, nie zawierający aktywnego chloru.
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