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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
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Konin, 23.04.2020.r. 
WSZ-EP-12/394/2020     
                           

wg rozdzielnika    
WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na  kompleksowe usługi  
w zakresie sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 oraz przy  
ul. Szpitalnej 45, nr sprawy: WSZ-EP-12/2020 
                                                     

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
Pytanie 1 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie mydła w płynie? 
Prosimy o informację, jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na mydło w płynie 
posiada Zamawiający. 
Odpowiedź: Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie mydła w płynie, dozowniki 
do mydła Visofoap AN 800 i  Dermadosy. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający potwierdza, że do czyszczenia komputerów (obudowa, monitor) należy 
stosować profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do czyszczenia komputerów (obudowa, 
monitor) należy stosować profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu. 
 
Pytanie 3 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie rolet, żaluzji i verticali? 
Odpowiedź: Do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie rolet, żaluzji, 
verticali i mebli tapicerowanych oraz wykładzin. 

 
Pytanie 4 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja promienników lamp 
bakteriobójczych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do 
realizacji ww. czynności? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dezynfekcji lamp bakteriobójczych przy użyciu 
preparatu na bazie skażonego etanolu. 

 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie na terenie Szpitala pralko-suszarki do prania 
mopów i ścierek i odzieży ochronnej ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamontowanie na terenie Szpitala pralko-suszarki 
do prania mopów i ścierek i odzieży ochronnej. 
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Pytanie 6 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie środków do dezynfekcji rąk? 
Jeśli tak, prosimy o informację, jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na preparaty do 
dezynfekcji rąk posiada Zamawiający. 
Odpowiedź: Wykonawca zapewnia preparaty do dezynfekcji rąk dla pracowników 
zatrudnionych przez Wykonawcę (dozowniki kieszonkowe, butelki przenośne z pompką 
na wózkach wykorzystywanych w procesie sprzątania). 

Pytanie 7 
Prosimy o informację jakie rodzaje podłóg występują u Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada rodzaje podłóg: PCV, Linoleum, Gres – 
płytka, Lastrico, wykładziny antystatyczne (Blok operacyjny, pracownie RTG).  

Pytanie 8 
Prosimy o informację, jakie rodzaje podłóg będą podlegały konserwacji przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: Rodzaje podłóg wymagające konserwacji: PCV, Linoleum, Gres – płytka, 
wykładziny antystatyczne. 

Pytanie 9 
Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia  będące pod 
napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę  (konserwatora) która będzie 
zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma  takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie 
zasilania na czas prac?" 
Odpowiedź: Pracownik Wykonawcy nie myje urządzeń pod napięciem. Pracownik 
Zamawiającego współpracuje z pracownikiem Wykonawcy w celu wykonania tych 
czynności. 

Pytanie 10 
Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne, jeśli tak to czy 
wymagają konserwacji ze strony Wykonawcy ? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykładziny antystatyczne występują na Bloku 
operacyjnym i w pracowni RTG i wymagają one konserwacji ze strony Wykonawcy. 

Pytanie 11 
Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla 
pracowników. 

Pytanie 12 
Czy szatnie są  w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż szatnie są w odpowiednim stanie technicznym, 
posiadają także wentylacje i oświetlenie. 

Pytanie 13 
Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?  
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w szatni nie mam miejsc siedzących dla co 
najmniej 50% zatrudnionych najliczniejszej zmiany. 
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Pytanie 14 
Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników ? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w szatni jest możliwe ustawienie szafek dla 
pracowników. 

Pytanie 15 
Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości zorganizowania osobnej 
szatni dla mężczyzn i kobiet. 

Pytanie 16 
Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść 
komunikacyjnych jest większa niż 1,5 m? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż szerokość przejścia w szatni pomiędzy dwoma 
rzędami szaf jest mniejsza niż 1,5m. 
 
Pytanie 17 
Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf 
a ścianą jest mniejsza niż 1,1m. 

Pytanie 18 
Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m2 wolnej 
powierzchni podłogi? 
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, iż na każdego pracownika w szatni przypada co 
najmniej 0,5m2 wolnej powierzchni podłogi. 

Pytanie 19 
Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż umywalka jest tylko w jednej z dwóch szatni. 
 
Pytanie 20 
Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym ? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż umywalka jest w dobrym stanie technicznym. 
 
Pytanie 21 
Czy  w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej 
niż 1,3 m? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w szatni szerokość przejścia między umywalką a 
przeciwległą ścianą jest większa niż 1,3 m. 
 
Pytanie 22 
Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w szatni jest jedna umywalka. 
 
Pytanie 23 
Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej 
jedna umywalka? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w szatni jest jedna umywalka. 
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Pytanie 24 
Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w szatni nie ma natrysków. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy  natryski są we właściwym stanie technicznym ? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w szatni nie ma natrysków. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).  Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej 
zmiany przypada co najmniej jedna kabina? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w szatni nie ma natrysków. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin 
wynosi nie mniej niż 1,3 m? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w szatni nie ma natrysków. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między umywalkami a 
przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w szatni nie ma natrysków. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę ? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w szatni nie ma natrysków. Umywalka ma ciepłą 
wodę. 
 
Pytanie 30 
Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnie dla pracowników 
wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż jest dostęp do pomieszczenia, w którym można 
zrobić jadalnię dla pracowników wykonujących usługę sprzątania, zalecana wizja 
lokalna. 
Jeśli tak to : 
Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m2 powierzchni na każdego pracownika 
jedzącego posiłek ?  
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniu nie przypada co najmniej 1,1 m2 
powierzchni na każdego pracownika, zalecana wizja lokalna. 
Czy w pomieszczeniu jadali są miejsca siedzące ? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniach nie ma miejsc siedzących, 
pomieszczenie należy wyposażyć własnymi środkami, zalecana wizja lokalna. 
Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki ? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniu nie ma umywalki. 
Czy w jadalni jest zlewozmywak ?  
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniu nie ma zlewozmywaka. 
Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniu nie ma urządzenia do 
podgrzewania posiłków. 
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Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności? 
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, iż w pomieszczeniu są szafki do przechowywania 
żywności. 
 
Pytanie 31 
Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych? 
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, iż w obiekcie jest pomieszczenie, w którym można 
zrobić magazyn dla środków chemicznych. 
Jeśli tak to: 
Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym? (posadzka, ściany) 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż pomieszczenie jest w dobrym stanie 
technicznym. 
Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki 
chemiczne ? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić 
palety i regały. 
Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody ? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody. 
Czy w pomieszczenie jest zapewniona wentylacja  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w pomieszczeniu jest zapewniona wentylacja. 
 
Pytanie 32 
Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonujących 
usługę utrzymania czystości u zamawiającego? 
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, iż w obiekcie jest pomieszczenie, w którym można 
urządzić biuro, zalecana wizja lokalna. 
 Jeśli tak to: 
Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort 
pracy wzrokowej. 
Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z 
komputerem? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w pomieszczeniu można w komfortowy sposób 
dla pracownika ustawić stanowisko z komputerem. 
Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w pomieszczeniu do stanowiska z komputerem 
będzie swobodny dostęp. 
 
Pytanie 33 
Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego, z który będą korzystać 
pracownik Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje 
użytkowania z uwzględnieniem tematyki BHP? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pracownicy Wykonawcy nie będą korzystać z 
urządzeń Zamawiającego. Urządzenia Zamawiającego nie są dzierżawione przez 
Wykonawcę. 
 
 
 



 

 

6 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Pytanie 34 
Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu  zostanie  nam 
przekazana dokumentacja ? (instrukcje użytkowania , książki przeglądów itp. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż urządzenia Zamawiającego nie są dzierżawione 
przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 35 
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obiekcie pracownicy wykonawcy będą 
wykonywać prace na wysokości 1m. 
 
Pytanie 36 
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obiekcie pracownicy wykonawczy nie będą 
wykonywać prac na wysokości powyżej 2 m. 
 
Pytanie 37 
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na obiekcie pracownicy wykonawcy nie będą 
wykonywać prac na wysokości powyżej 3 m. 
 
Pytanie 38 
Zamawiający w zał. do SIWZ pisze, iż "Wykonawca zabezpiecza środki czystości i środki 
dezynfekcyjne niezbędne do sprzątania  ręcznego i mechanicznego różnego typu powierzchni, 
dopuszczone do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej (...)". 
Prosimy o dopuszczenie preparatów, które posiadają informację producenta o możliwości 
stosowania w obszarze medycznym. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparaty, które posiadają informację producenta o 
możliwości stosowania w obszarze medycznym, w związku z tym modyfikuje zapisy 
Załącznika nr 3 i 4 do SIWZ 12/2020. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane 
załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej 
www.platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie 39 - dotyczy pakietu I 
Zamawiający w rozdziale 8 SIWZ pkt 8.8  pisze  iż na wezwanie Wykonawca ma dostarczyć m. 
in. "plan higieny w oparciu o wykaz środków myjących i konserwujących oraz dezynfekcyjnych, 
które uwzględniono przy sporządzaniu ofert w zależności od miejsca stosowania i rodzaju 
zabrudzenia z uwzględnieniem podziału na strefy, sprzętu i środków oraz techniki sprzątania z 
wyszczególnieniem planu higieny dla Bloku Operacyjnego- Ginekologicznego, Sal cięciowych, 
Sal Porodowych, Oddziału Noworodkowego, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Pracowni 
Leku Cytostatycznego". 
 
W zał. 3.2-3.16 do SIWZ Zamawiający  określa rodzaje czynności wraz z częstotliwością ich 
wykonywania dla poszczególnych pomieszczeń, oddziałów itp. brak jednak takiego załącznika 
dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy.  
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W związku z powyższym  prosimy o podanie czynności  wykonywanych  na Oddziale Chorób 
Płuc i Gruźlicy wraz z ich częstotliwością w celu rzetelnego przygotowania planu higieny 
zgodnego z wymaganiami Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do oceny oferty wymaga Planu Higieny dla Bloku 
Operacyjno – Ginekologicznego, Sal Cięciowych, Sal Porodowych, Oddziału 
Noworodkowego, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, Pracowni Leku Cytostatycznego, 
pozostały plan dla innych komórek organizacyjnych będzie wymagany po podpisaniu 
umowy. 
Zakres prac dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy zawarty jest w załącznikach i składa się z 
oddziału szpitalnego, śluzy do części izolacyjnej, z 4 izolatek i z brudownika w części 
izolacyjnej. 
 
Pytanie 40 - dotyczy pakietu I 
Zamawiający w rozdziale 8 SIWZ pkt 8.8  pisze  iż na wezwanie Wykonawca ma dostarczyć m. 
in. "plan higieny w oparciu o wykaz środków myjących i konserwujących oraz dezynfekcyjnych, 
które uwzględniono przy sporządzaniu ofert w zależności od miejsca stosowania i rodzaju 
zabrudzenia z uwzględnieniem podziału na strefy, sprzętu i środków oraz techniki sprzątania z 
wyszczególnieniem planu higieny dla Bloku Operacyjnego- Ginekologicznego, Sal cięciowych, 
Sal Porodowych, Oddziału Noworodkowego, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Pracowni 
Leku Cytostatycznego". 
 
W zał. 3.6 do SIWZ Zamawiający  określa rodzaje czynności wraz z częstotliwością ich 
wykonywania dla Bloków Operacyjnych i sal cięciowych. 
Prosimy o potwierdzenie, iż jest to także zakres czynności dla Bloku Operacyjnego- 
Ginekologicznego. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż Załącznik 3.6 do SIWZ jest zakresem czynności 
dla Bloku Operacyjno – Ginekologicznego. 

Pytanie 41 - dotyczy pakietu II 
Zamawiający w rozdziale 8 SIWZ pkt 8.8  pisze  iż na wezwanie Wykonawca ma dostarczyć m. 
in. "plan higieny w oparciu o wykaz środków myjących i konserwujących oraz dezynfekcyjnych, 
które uwzględniono przy sporządzaniu ofert w zależności od miejsca stosowania i rodzaju 
zabrudzenia z uwzględnieniem podziału na strefy, sprzętu i środków oraz techniki sprzątania z 
wyszczególnieniem planu higieny dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym 
oraz Pracowni Receptury Jałowej” 
 
W zał. 4.2-4.17 do SIWZ Zamawiający określa rodzaje czynności wraz z częstotliwością ich 
wykonywania dla poszczególnych pomieszczeń, oddziałów itp. brak jednak takiego załącznika 
dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym 
W związku z powyższym  prosimy o podanie czynności  wykonywanych  na Oddziale 
Obserwacyjno-Zakaźnym z pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z ich częstotliwością w 
celu rzetelnego przygotowania planu higieny zgodnego z wymaganiami Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do oceny oferty wymaga Planu Higieny dla Bloku 
Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Obserwacyjno – 
Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Pracowni Receptury Jałowej,  
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pozostały plan dla innych komórek organizacyjnych będzie wymagany po podpisaniu 
umowy. 
Zakres prac dla Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym 
Dziecięcym  zawarty jest w załącznikach dotyczących sprzątania oddziałów szpitalnych, 
śluz do 6 izolatek, kuchni, brudownika.    
 
Pytanie 42 
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:  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 43 
Z treści art. 36b ustawy p.z.p. regulującego wprowadzanie podwykonawców oraz treści 
formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 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 Pzp). 
 W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że 
obowiązek wskazania nazw podwykonawców zgodnie z pkt 5.5 SIWZ  dotyczą jedynie 
podwykonawców znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają 
swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny. 
Odpowiedź:  Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 44 
 Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP 
w całości są niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z 
jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej 
strony dać wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził 
obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu 
stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie 
wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz 
swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do 
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zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego 
koniecznych zmian.  
 Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których 
mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły 
odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego zamawiającego i wykonawcę w 
terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie 
budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi 
negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego 
inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych 
ustawodawcy. 
 W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §9 załącznika nr 
5 do SIWZ poprzez dodanie zapisu: 
" Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o 
których mowa w§9  ust. 2. "   
 
Odpowiedź:  Zmienia się treść § 9 ust. 3 i 4 wzoru umowy, które otrzymują następujące 
brzmienie: 
„3. Zmiany określone w ust. 2  pkt 2 - 4 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na 
koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie ulegnie zmianie 
proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar 
udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności wraz z wnioskiem przedłożyć kalkulację kosztów, 
mających wpływ na przedmiotową zmianę. 
 
4. Zmiany do umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2, aneks zostanie zawarty przy 
uwzględnieniu następujących zasad: 
1) zmiany określone w ust. 2 pkt 1) obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiednich 
przepisów 
2) zmiany określone w ust. 2 pkt 2) – 4) obowiązują od pierwszego dnia miesiąca, w 
którym wykonawca złożył prawidłowy i kompletny wniosek wraz z kalkulacją, zgodnie z 
ust. 3, umożliwiający zawarcie aneksu – nie wcześniej jednak, niż od wejścia w życie 
odpowiednich przepisów.” 
 
W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ 12/2020. 
Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowany załączniki uwzględniający powyższą 
zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl 
oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie 45 
Zamawiający w pkt 15 SIWZ „Kryteria wyboru oferty” ppkt 15.3 pisze: 
„Kryterium dodatkowa usługa- system czyszczenia i dezynfekcji za pomocą pary przy użyciu 
urządzenia wytwarzającego parę o temperaturze 150 0 C, które poddawane jest pod stałym 
ciśnieniem 5 bar  (U)  będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowania przez Wykonawcę w 
ofercie wykonywania takiej usługi”. 
Prosimy o dopuszczenie urządzenie o parametrze: 4 bary, spełniającego wszystkie pozostałe 
w/w wymagania Zamawiającego. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrze: 4 bary, spełniające 
wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego, w związku z tym modyfikuje zapisy 
SIWZ 12/2020. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane załączniki 
uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie 46 
Zamawiający w pkt 15 SIWZ „Kryteria wyboru oferty” ppkt 15.3 pisze: 
„(…) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowej usługi - systemu czyszczenia i 
dezynfekcji za pomocą pary przy użyciu urządzenia wytwarzającego parę o temperaturze 150 0 
C, które poddawane jest pod stałym ciśnieniem 5 bar  zobowiązuje się on do świadczenia usługi 
kompleksowej wraz z zapewnieniem na swój koszt odpowiednich środków dezynfekcyjnych”. 
Pragniemy poinformować, iż stosowanie urządzeń parowych takich jak wyżej opisane daje efekt 
dezynfekcyjny na zasadzie dezynfekcji termicznej, co za tym idzie nie używa się żadnych środków 
dezynfekcyjnych. Producenci tego tupu parownic zabraniają wlewania do maszyny jakichkolwiek 
środków chemicznych. 
W związku z powyższym prosimy o wykreślenia zapisu  o zapewnieniu  na swój koszt odpowiednich 
środków dezynfekcyjnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z opisu zwrotu 
„odpowiednich środków dezynfekcyjnych”, ponieważ urządzenie to musi posiadać, 
oprócz zbiornika na wodę, dodatkowy zbiornik na detergenty. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 47 
W związku z zapisem Zamawiającego w punkcie 9.1 Załącznika 3 do SIWZ, Zamawiający 
potwierdza, że zakres usługi w pakiecie 1 i 2 obejmuje usługi w zakresie opieki medycznej 
służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę 
towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane określone jako usługi w zakresie 
opieki medycznej? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres usługi w pakiecie 1 i 2 obejmuje usługi w 
zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i 
poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami 
związane określone jako usługi w zakresie opieki medycznej. 
 
Pytanie 48 

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu 
wskazany w pkt 7.2.1 SIWZ wykaże, że świadczył lub świadczy  minimum 1 usługę polegającą 
na kompleksowym utrzymaniu czystości i dezynfekcji na powierzchni min. 15 000 m² w 
szpitalu mającym w swojej strukturze Blok Operacyjny - ginekologiczny, Salę cięciową, Oddział 
Noworodkowy, Oddział Chorób Płuc oraz Pracownię Leku Cytostatycznego przez okres nie 
krótszy niż 12 miesięcy (Pakiet nr 1) oraz minimum 1 usługę polegającą na kompleksowym 
utrzymaniu czystości i dezynfekcji na powierzchni min. 15 000 m² w szpitalu mającym w swojej 
strukturze Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział 
Obserwacyjno - Zakaźny oraz Pracownię Receptury Jałowej przez okres nie krótszy niż 12 
miesięcy (Pakiet nr 2).  
Czy w przypadku składania oferty na oba pakiety Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu za pomocą jednej usługi polegającej na 
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kompleksowym utrzymaniu czystości i dezynfekcji na powierzchni min. 30 000 m² w szpitalu 
mającym w swojej strukturze Blok Operacyjny - ginekologiczny, Salę cięciową, Oddział 
Noworodkowy, Oddział Chorób Płuc oraz Pracownię Leku Cytostatycznego,  Blok Operacyjny, 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Obserwacyjno - Zakaźny oraz Pracownię 
Receptury Jałowej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy ? 
Odpowiedź:  Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt. 7.2.1 
SIWZ: 
„Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie wykonał lub wykonuje:  

1) minimum 1 usługę polegającą na kompleksowym utrzymaniu czystości i dezynfekcji w 
szpitalu o powierzchni min. 15 000 m² mającym w swojej strukturze Blok Operacyjny - 
ginekologiczny, Salę cięciową, Oddział Noworodkowy, Oddział Chorób Płuc oraz 
Pracownię Leku Cytostatycznego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (Pakiet nr 1) 

2) minimum 1 usługę polegającą na kompleksowym utrzymaniu czystości i dezynfekcji w 
szpitalu o powierzchni min. 15 000 m² mającym w swojej strukturze Blok Operacyjny, 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Obserwacyjno - Zakaźny oraz 
Pracownię Receptury Jałowej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (Pakiet nr 2) 

W przypadku usługi nadal wykonywanej, wymóg dotyczący 12 miesięcy dotyczy części 
już wykonanej. 

W przypadku składania oferty na oba pakiety Zamawiający dopuszcza możliwość 
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu za pomocą jednej usługi 
polegającej na kompleksowym utrzymaniu czystości i dezynfekcji w szpitalu o 
powierzchni min. 30 000 m² mającym w swojej strukturze Blok Operacyjny - 
ginekologiczny, Salę cięciową, Oddział Noworodkowy, Oddział Chorób Płuc oraz 
Pracownię Leku Cytostatycznego,  Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Oddział Obserwacyjno - Zakaźny oraz Pracownię Receptury Jałowej przez okres 
nie krótszy niż 12 miesięcy 

W przypadku usługi nadal wykonywanej, wymóg dotyczący 12 miesięcy dotyczy części 
już wykonanej.” 

 
 
Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest 
wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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