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Konin, 23.04.2020r. 
WSZ-EP-12/ 395/2020     
                           

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:  
 
1. Dotyczy pakietu nr 1. Zamawiający wymaga na wezwanie planu higieny z 
wyszczególnieniem planu dla Bloku Operacyjnego- Ginekologicznego, Sal cięciowych, Sal 
Porodowych, Oddziału Noworodkowego, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Pracowni Leku 
Cytostatycznego.  
a) Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma przedstawić plan higieny wyłącznie dla 
pomieszczeń wymienionych powyżej? Czy też Zamawiający wymaga planu higieny dla 
wszystkich pomieszczeń objętych umową w oparciu o załączniki 3.2-3.16?  
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. 

b) Prosimy o podanie zakresu prac dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy lub doprecyzowanie 
jakie pomieszczenia wchodzą w skład w/w Oddziału. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż 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.  
 
2. Prosimy o informacje w jaki sposób odbywa się dezynfekcja wanien z hydromasażem w 
Zakładzie Fizjoterapii - przez przetarcie czy przez zanurzenie? Czy do obowiązków Wykonawcy 
należy zapewnienie środka/ów do dezynfekcji tych wanien? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż dezynfekcja wanien z hydromasażem w 
Zakładzie Fizjoterapii odbywa się przez przetarcie i na dezynfekcji dysz, środki do 
dezynfekcji zapewnia Wykonawca. 

3. Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ, pkt. 21, wymaga aby Wykonawca w ramach 
umowy uzupełniał m. in. w środki (myjące, dezynfekujące, zmiękczające) do maceratorów, w 
środki do myjni-dezynfektorów basenów, kaczek oraz do zmywarek i wyparzarek (środek do 
odkamieniania). 
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a) Pragniemy zaznaczyć, że producent maceratorów Vernacare nie zaleca do swoich urządzeń 
żadnych środków myjących, ani zmiękczających. Prosimy zatem o potwierdzenie, że 
Wykonawca ma zaoferować jedynie środek do dezynfekcji maceratora (zgodny z zaleceniami 
producenta). 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż Wykonawca zapewnia każdy rodzaj preparatu 
wymagany przez producenta do urządzeń, które Zamawiający wymienia na nowe 
modele. 

b) Pragniemy zaznaczyć, że ze względów technologicznych w myjniach-dezynfektorach nie ma 
potrzeby stosowania środków dezynfekujących, gdyż odbywa się w nich dezynfekcja termiczna. 
Prosimy zatem o potwierdzenie, że Wykonawca ma zapewnić jedynie środek/ki do mycia i 
płukania. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w puczkach dezynfektorach montowane są 
drugie dysze dla środka dezynfekcyjnego, dlatego też Wykonawca zapewnia środki do 
dezynfekcji. 

c) Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy (oprócz zapewnienia środka 
odkamieniającego) należy również zapewnienie środków myjących i nabłyszczających do 
zmywarek (zarówno w pakiecie 1 i 2). 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie 
środków myjących i nabłyszczających do zmywarek zarówno w pakiecie nr 1 i 2. 

4. Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie mydła w opakowaniu (Gojo)? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż Wykonawca zapewnia mydło w opakowaniu 
Gojo. 
 
5. Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie środków do dezynfekcji rąk? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż Wykonawca zapewnia preparaty do dezynfekcji 
rąk dla pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę (dozowniki kieszonkowe, butelki 
przenośne z pompką na wózkach wykorzystywanych w procesie sprzątania). 

6. Czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie firan? 
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że do obowiązków Wykonawcy należy pranie 
firan. 
 
7. Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie rolet, żaluzji, mebli 
tapicerowanych lub wykładzin? 
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że do obowiązków Wykonawcy należy 
ekstrakcyjne pranie rolet, żaluzji, verticali i mebli tapicerowanych oraz wykładzin. 

8. Dotyczy załącznika nr 3.27 i 4.16, pkt 4. Czy Zamawiający dopuści preparat z pkt 4 także do 
mycia i dezynfekcji innych powierzchni i sprzętów? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
9. Prosimy o dopuszczenie także innych, nie opisanych w zał. nr 3.27 oraz 4.16 preparatów do 
dezynfekcji/ mycia i dezynfekcji, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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10. Czy Zamawiający wymaga dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych? Czy 
Wykonawca ma zaproponować do tej czynności preparat? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dezynfekcji lamp bakteriobójczych przy użyciu 
preparatu na bazie skażonego etanolu. 

11. Czy Zamawiający dopuści do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych wydzieliną 
organiczną oraz do dezynfekcji powierzchni basenów, kaczek, misek itp. przez zanurzenie na 
wszystkich oddziałach preparat nr 1 z załącznika nr 3.27 oraz 4.16? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
12. Niniejszym prosimy o dodanie do treści siwz badania podstawy wykluczenia wykonawcy 
określonej w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).  
 
Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano 
ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech 
latach wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie 
wykonawcy.   
Zamawiający będący szpitalem w szczególny sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka 
związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia.  
Ryzyka sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów 
spowodowane dezorganizacją pracy placówki (w drastycznych przypadkach nawet konieczność 
odwołania planowanych operacji lub zabiegów medycznych) może narazić szpital na poważne 
konsekwencje. 
 
Zamawiający – jako gospodarz postępowania – powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog 
narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału 
wykonawców oferujących swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy 
nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego. 

 
W naszej ocenie tak szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców 
składających ofertę zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który 
ma już w okresie ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o zamówienie publiczne, 
włącznie z zatrzymaniem gwarancji należytego wykonania (w wysokości ponad 350 tys. zł), 
przez co naraził zamawiającego z segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo poważne 
ryzyka sanitarno-epidemiologiczne. Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych 
przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 PZP spowoduje brak 
realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia 
Wykonawców, dlatego - mając na wglądzie Państwa uzasadniony interes polegający na 
maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakłóconego świadczenia usług medycznych przez 
szpital - uprzejmie wnosimy jak powyżej. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 
13. Z treści art. 36b Ustawy PZP 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 
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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? 
Odpowiedź:  Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
14. Prosimy o potwierdzenie, kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez wykonawcę 
czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika 
wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż kontrola jakości i prawidłowości wykonanych 
przez wykonawcę czynności będzie dokonana w obecności pracownika wykonawcy i 
potwierdzona protokołem odbioru usługi. 
 
15. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przed naliczeniem kary umownej o której mowa 
w 10 ust. 1.1 projektu umowy wezwie wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości przy 
realizacji niniejszej umowy zgodnie z §6 ust. 3 projektu umowy. W przypadku ich nie usunięcia 
lub braku reakcji ze strony wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne. 
Odpowiedź:  Kara umowna naliczana jest za samą reklamację (a zatem wadliwe 
wykonanie usługi), a nie dopiero za nieusunięcie zgłoszonej reklamacji. 
 
16. Prosimy o usunięcie kary umownej o której mowa w §10 ust. 1.6, Zamawiający już w 
paragrafie §10 ust. 1.4 informuje o naliczeniu kary umownej w przypadku nieterminowego 
usunięcia reklamacji. Zamawiający w tym przypadku bezzasadnie dubluje kary umowne. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 
17. Zamawiający w zapisach umowy §12 ust. 2 podaje przypadki na podstawie których będzie 
miał możliwość odstąpienia od umowy między innymi trzykrotnego naliczenia kary umownej. 
Przedmiot Zamówienia obejmuje okres 24 miesięcy oraz dwa duże obiekty szpitalne. 
Oczywistym jest sytuacja, iż w tym okresie takie kary/reklamacje mogą wystąpić. Prosimy o 
doprecyzowanie, iż zapis dotyczy okresu jednego miesiąca.  
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
18. Czy Zamawiający dopuszcza umowy zlecenia jako formy zatrudnienia w nagłych 
przypadkach tj. pracownikach zatrudnianych na zastępstwa chorobowe, zastępstwa urlopowe 
oraz w przypadku absencji personelu. 
Wymóg stawiany przez Zamawiającego aby pracownicy byli zatrudnieni tyko i wyłącznie na 
umowę o pracę generuje o ok 30% większy koszt pracowniczy niż w przypadku dopuszczenia 
umów zlecenie w przypadkach zastępstw chorobowych i urlopowych, a co za tym idzie 
zwiększa cenę oferty przetargowej każdej z firm, która jest kosztem dla Zamawiającego. W 
związku z powyższym dopuszczenie umów zlecenie jest jak najbardziej wskazane z punktu 
widzenia ekonomicznego. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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19. Wnosimy o odstąpienie od wymogu oraz usunięcie załącznika nr 2 do umowy tj. umowy 
powierzenia przetwarzania danych.  
 
Z uwagi na fakt, że umowa główna ma charakter usług porządkowo-czystościowych, 
wskazujmy, że zgodnie z aktualnym stanowiskiem zarówno Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jak i Najwyższej Izby Kontroli, zakres tych czynności nie uzasadnia zawierania 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wobec uznania, że charakter pracy 
tych pracowników liniowych nie polega na dokonywaniu jakichkolwiek operacji na danych 
osobowych.  
 
Dnia 19 sierpnia 2019 roku ukazał się raport NIK, który jest efektem przeprowadzenia w 23 
placówkach medycznych w Polsce audytu z zakresu charakteru przetwarzania danych 
osobowych w tychże placówkach pod kątem zgodności przetwarzania danych szczególnej 
kategorii („wrażliwych”) z przepisami RODO. W siedmiu skontrolowanych szpitalach (29,2%) 
praktykowano udzielanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, w tym 
medycznych, pracownikom obsługi: salowym i sanitariuszom. Funkcje tych osób nie wiązały się 
jednak w sposób bezpośredni z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej i nie powinny one 
mieć dostępu do danych medycznych pacjentów. Główną przyczyną upoważniania 
pracowników obsługi do przetwarzania danych osobowych był sposób organizacji pracy 
podmiotów leczniczych. Upoważnienia te wydawano osobom transportującym pacjentów na 
badania lub zabiegi, wraz ze skierowaniem lub wynikami badań. Jak wskazuje NIK w swoim 
raporcie, możliwe jest jednak organizacja transportu chorego i odbioru wyników badań, 
zapewniająca właściwą ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta, bez 
konieczności dostępu do niej pracowników obsługi. Sprzątanie pomieszczeń, dbanie o czystość 
pacjentów, transport chorych i kierowanie pojazdem nie stanowi celu przetwarzania, 
uzasadniającego dostęp do danych z historii choroby pacjentów szpitali. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 
art. 6 ust. 1 RODO, przetwarzanie danych powinno być ograniczone do tego, co jest niezbędne 
do celów przetwarzania. W takim przypadku wystarczające byłoby zatem odbieranie od 
pracowników zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji, z którymi mogliby mieć 
kontakt w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Możliwe jest również np. wysyłanie 
skierowań i odbieranie wyników badań za pomocą systemów informatycznych, a w przypadku 
braku takiej funkcjonalności – w zamykanych kopertach. Nie ma również powodu udzielania 
pracownikom sprzątającym upoważnień do danych medycznych pacjentów. NIK nie 
kwestionuje natomiast dostępu do zwykłych danych osobowych pacjentów (jak imię i 
nazwisko) personelowi pomocniczemu i pracownikom obsługi, jeżeli jest to niezbędne do 
właściwej realizacji zadań. 

 
Co więcej, wskazanie w projekcie umowy danych takich jak: dane dotyczące zastosowania 
procesów leczenia, tym bardziej nie uzasadnia powierzania przetwarzania danych, nawet jeśli 
przyjąć, że pracownicy porządkowo-czystościowi wykonują z mocy charakteru swojej pracy 
operacje na danych. Dostęp do dokumentacji medycznej, zawierającej wskazany zakres danych 
dotyczących zastosowania procesów leczenia, mogą mieć jedynie osoby wykonujące zawód 
medyczny i ściśle reglamentowane podmioty określone w art. 26 ust. 1-5 ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Osoby sprzątające nie zaliczają się do takich osób. 
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Prosimy zatem o modyfikację i wprowadzeniu jako środka zaradczego oświadczenia 
pracowników o zobowiązaniu się do zachowania danych w poufności, jeśli w jakiś sposób 
pracownik przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych z takimi danymi mógłby się 
zetknąć. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
20. Niniejszym wnosimy o modyfikację zapisów wzoru umowy §5 w zakresie możliwości 
jednostronnego wyłączania części usługi. 
Z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie obsługi obiektów Służby Zdrowia wynika, że 
czasowe ograniczenia usługi sprowadzają się w większości przypadków do zmniejszenia 
obsługiwanej przez Wykonawcę powierzchni, ale najczęściej nie dochodzi do zmniejszenia ilości 
(likwidacji) obsługiwanych łóżek ani też do redukcji personelu niezbędnego do prawidłowego 
funkcjonowania tej jednostki. Faktycznemu ograniczeniu ulega jedynie sprzątana powierzchnia 
a reszta składników takich jak materiały higieniczne, materiały eksploatacyjne oraz wymagania 
co do pracy personelu pozostają bez zmian; są jedynie przenoszone w inne miejsca szpitala.  
W takich sytuacjach od Wykonawcy oczekuje się zabezpieczenia wszystkich niezbędnych 
środków do realizacji usługi w niezmienionym zakresie, ograniczając jednocześnie jego 
przychód wynikający z umowy, co jest krzywdzące dla Wykonawców. 
Obecna treść umowy daje zbytnią swobodę redukowania wynagrodzenia Wykonawców w 
okolicznościach wyłączenia części usługi, dlatego wskazanym jest wprowadzenie mechanizmu 
umożliwiającego sprawiedliwe traktowanie Wykonawców w takich sytuacjach.  
Automatyczne stosowanie obniżenia wynagrodzenia w proporcji do zakresu wymaganych usług 
może prowadzić w skrajnych przypadkach do konieczności wykonywania usługi z rażącą stratą 
po stronie Wykonawcy. Jeśli zamawiający w niekontrolowany sposób będzie miał możliwość 
ograniczania zakresu przedmiotu zamówienia - opis przedmiotu zamówienia stanie się 
niejednoznaczny, przez co właściwe oszacowanie ryzyka związanego z realizacją zadania będzie 
bardzo trudne. Niesie to za sobą konsekwencje w postaci problemów z właściwą wyceną oferty 
przez Wykonawcę.  
Zamawiający powinien wyraźnie określić wszelkie parametry zamówienia oraz jego ryzyka tak 
aby Wykonawcy mogli świadomie i rzetelnie realizować powierzone im zadania. Zamawiający 
związany jest treścią umowy, zatem wszelkie zmiany umowy dotyczące zakresu przedmiotu 
świadczenia winny wymagać zgody obu stron oraz formy pisemnego aneksu, w przeciwnym 
razie należy umożliwić Wykonawcy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem.  
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy §5 poniższych 
mechanizmów umożliwiających sprawiedliwe traktowanie Wykonawcy: 
 
§5 pkt. 8  
 
8.1. Zakres dopuszczalnych zmian wielkości przedmiotu umowy, w czasie na jaki umowa została 
zawarta, nie może przekraczać 15 % miesięcznej wartości umowy, z wyłączeniem zmian będących 
następstwem zmian przepisów, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Strony ustalają, iż wszelkie zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie wymagają 
zachowania tygodniowego okresu wyprzedzenia.  
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8.2 W przypadku, gdyby wystąpiła potrzeba dokonania zmiany wielkości przedmiotu zamówienia 
o wskaźniku wyższym, niż określony w ust 1, strony podejmą negocjacje zmierzające do ustalenia 
wielkości zmiany przedmiotu zamówienia, sposobu wykonywania umowy po wprowadzeniu takiej 
zmiany oraz zasad wzajemnych rozliczeń. Zmiany w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie 
wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu.  
 
8.3 W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do wszystkich warunków współpracy, 
bądź w przypadku gdy zmiany, które mają być wprowadzone w istotny sposób zmieniają 
pierwotny przedmiot umowy, strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 
 
8.4 Jako zmiany w istotny sposób zmieniające pierwotny przedmiot umowy uznaje się w 
szczególności: 
 zmianę reżimu sanitarnego pomieszczeń objętych usługą, 
 zmianę ilości środków eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania usługi w zakresie 
przekraczającym ilości środków pierwotnie dedykowanych do realizacji umowy 
 zmianę proporcji usług składowych, wchodzących w zakres umowy o w stosunku do 
pierwotnego przedmiotu umowy 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 
21. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku przekazania przez wykonawcę niezbędnych 
dokumentów wykazujących i potwierdzających wzrost wynagrodzenia w przypadkach 
określonych w art. 142 ust. 5 Ustawy Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem zmiany 
przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia wykonawcy 
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 



 

 

8 

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

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl 
oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
22. Mając na uwadze zapisy projektu umowy prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni na 
30 dni. Utrzymanie takiego terminu jest przede wszystkim zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa, zwłaszcza z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych, jak i korzystne dla samych organizatorów, ze względu na uniknięcie 
poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu art. 5 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych. Wymieniona ustawa w art. 5 wyznacza 30 dniowy termin zapłaty i możliwość 
naliczania odsetek za niedotrzymanie terminu. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
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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