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

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Konin, 23.04.2020r. 
WSZ-EP-12/396/2020 

MODYFIKACJA 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 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ  
nr WSZ-EP-12/2020: 
 
I. Zmiany następują w SIWZ WSZ-EP-12/2020 w punkcie 13, 15.1 i 15.3 które otrzymują 
brzmienie: 

 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin składania ofert: do dnia 11.05.2020r. do godziny: 10:00 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2020r. o godzinie 11:00 w świetlicy Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (pokój nr 3/8). 
 
 15.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować 
będzie następujące kryteria: 
 
1) cena (C) – waga 60 % 
 
2) 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 4-5 bar (U) – waga 30%  

3) czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości po otrzymaniu protokołu 
zakwestionowania jakości usługi sprzątania i dezynfekcji (N) – waga 10%  

 15.3. 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 4-5 bar  (U)  będzie rozpatrywane na podstawie 
zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie wykonywania takiej usługi: 

Zaoferowanie przez Wykonawcę dodatkowej usługi -  system czyszczenia i dezynfekcji za 
pomocą pary przy użyciu urządzenia wytwarzającego parę o temperaturze 150 0 C, które 
poddawane jest pod stałym ciśnieniem 4-5  bar  -30 pkt 

Nie zaoferowanie przez Wykonawcę dodatkowej usługi - system czyszczenia i dezynfekcji za 
pomocą pary przy użyciu urządzenia wytwarzającego parę o temperaturze 150 0 C, które 
poddawane jest pod stałym ciśnieniem 4-5  bar  – 0 pkt 

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 4-5 bar  zobowiązuje się on do 
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świadczenia usługi kompleksowej wraz z zapewnieniem na swój koszt odpowiednich środków 
dezynfekcyjnych. 

– zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczonymi na stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na www.platformazakupowa.pl. 
 
II. Zmianie ulegają zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza oferty w zakresie pkt. 1 
poprzez zastąpienie zwrotu „pod stałym ciśnieniem 5 bar” zwrotem „pod stałym ciśnieniem 4-5 
bar” 
– zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami do SIWZ oraz udostępnionym zmodyfikowanym 
Załącznikiem numer 1 do SIWZ WSZ-EP-12/2020, zamieszczonym na stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na www.platformazakupowa.pl. 

 
III.  Zmianie ulegają zapisy Załącznika nr 3 do SIWZ w zakresie pkt. 12a ostatni ppkt oraz  

pkt. 22, które otrzymują brzmienie: 
 
 Pkt. 12 a, ostatni ppkt. 

 - przeprowadza dezynfekcję metodą suchej mgły „zamgławianie” oraz za pomocą pary przy 
użyciu urządzenia wytwarzającego parę o temperaturze  150stop. C , które poddawane jest pod 
stałym ciśnieniem   4-5 bar ( w przypadku zaoferowania dodatkowej usługi w ofercie).  

 Pkt. 22 
22. Wykonawca zabezpiecza środki czystości i środki dezynfekcyjne niezbędne do sprzątania  
ręcznego i mechanicznego różnego typu powierzchni, dopuszczone do stosowania w zakładach 
opieki zdrowotnej  lub w obszarze medycznym  z zastrzeżeniem, że wymagane środki 
dezynfekcyjne muszą być zgodne z opisem zawartym w załączniku 3.27 do SIWZ. Jakakolwiek 
zmiana środków używanych do wykonania przedmiotu zamówienia wymagała będzie 
uzgodnienia ze specjalistą ds. epidemiologicznych. 

 
– zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami do SIWZ oraz udostępnionym zmodyfikowanym 
Załącznikiem numer 3 do SIWZ WSZ-EP-12/2020, zamieszczonym na stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na www.platformazakupowa.pl. 
 
IV. Zmianie ulegają zapisy Załącznika nr 4 do SIWZ w zakresie pkt. 12a ppkt 14 oraz pkt. 22, 

które otrzymują brzmienie: 
 
 Pkt. 12a ppkt 14 

- przeprowadza dezynfekcję metodą suchej mgły „zamgławianie” oraz za pomocą pary przy 
użyciu urządzenia wytwarzającego parę o temperaturze  150 stop. C , które poddawane jest pod 
stałym ciśnieniem   4-5 bar ( w przypadku zaoferowania dodatkowej usługi w ofercie).  

 Pkt. 22 
22. Wykonawca zabezpiecza środki czystości i środki dezynfekcyjne niezbędne do sprzątania  
ręcznego i mechanicznego różnego typu powierzchni, dopuszczone do stosowania w zakładach 
opieki zdrowotnej  lub w obszarze medycznym  z zastrzeżeniem, że wymagane środki 
dezynfekcyjne muszą być zgodne z opisem zawartym w załączniku 4.28 do SIWZ. Jakakolwiek 
zmiana środków używanych do wykonania przedmiotu zamówienia wymagała będzie 
uzgodnienia ze specjalistą ds. epidemiologicznych. 
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– zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami do SIWZ oraz udostępnionym zmodyfikowanym 
Załącznikiem numer 4 do SIWZ WSZ-EP-12/2020, zamieszczonym na stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na www.platformazakupowa.pl. 
 
V. Zmianie ulegają zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy nr 12/2020 i  Projekt 
umowy nr 12A/2020 w zakresie §4 ust. 10, §9 ust 3 i 4 oraz w §10 ust. 1 pkt 3, które otrzymują 
następujące brzmienie: 

§ 4 
10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dodatkowej usługi dezynfekcji przy użyciu 
systemu czyszczenia i dezynfekcji za pomocą pary przy użyciu urządzenia wytwarzającego parę 
o temperaturze 1500 C, które poddawane jest pod stałym ciśnieniem 4-5  bar (U) - urządzenie 
będzie dostępne na terenie budynku Szpitala przez całą dobę.* 
* dotyczy, jeżeli Wykonawca zaoferował stosowanie tej metody w ofercie 

§ 9 
1. Zmiana podwykonawcy w trakcie wykonywania Umowy wymaga zgody Zamawiającego. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 
Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu, nie mniejszym, niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  
w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie 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. 

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. 

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. 
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§ 10 ust. 1 pkt 3 
3) w przypadku wykonywania usług dezynfekcji bez użycia  systemu czyszczenia i dezynfekcji 
za pomocą pary przy użyciu urządzenia wytwarzającego parę o temperaturze 1500 C, które 
poddawane jest pod stałym ciśnieniem 4-5 bar (U) – karę umowną w wysokości 1 000 zł za 
każdy przypadek naruszenia tego obowiązku*; 
* dotyczy, jeżeli Wykonawca zaoferował stosowanie tej metody w ofercie 

– zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami do SIWZ oraz udostępnionym zmodyfikowanym 
Załącznikiem numer 5 do SIWZ WSZ-EP-12/2020, zamieszczonym na stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na www.platformazakupowa.pl. 

 
 

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ nr WSZ-EP-12/2020 nie zmieniają się. Zmodyfikowane 
Załączniki do SIWZ nr WSZ-EP-12/2020, uwzględniające powyższe zmiany Zamawiający 
udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej 
www.platformazakupowa.pl. 
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