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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. 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:  Zamawiający dopuszcza powyższe, w związku z tym zmienia się treść § 1 ust. 
2 projektu umowy 12/2020, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia:          
transport wewnętrzny pacjentów, usługę sprzątania specjalistycznego w Pracowni Leku 
cytostatycznego, usługę sprzątania, usługa w obszarze  postępowania z bielizną szpitalną, 
usługa w obszarze postępowania z odpadami medycznymi, komunalnymi i pokonsumpcyjnymi. 
Zamawiający dopuszcza umowy zlecenia jako formy zatrudnienia w nagłych 
przypadkach tj. pracownikach zatrudnianych na zastępstwa chorobowe, zastępstwa 
urlopowe oraz w przypadku absencji personelu. 
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oraz 12A/2020, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia:          
transport wewnętrzny pacjentów, usługę sprzątania specjalistycznego (Receptura Jałowa w  
Aptece Szpitalnej, usługę sprzątania, usługa w obszarze  postępowania z bielizną szpitalną, 
usługa w obszarze postępowania z odpadami medycznymi, komunalnymi i pokonsumpcyjnymi. 
Zamawiający dopuszcza umowy zlecenia jako formy zatrudnienia w nagłych 
przypadkach tj. pracownikach zatrudnianych na zastępstwa chorobowe, zastępstwa 
urlopowe oraz w przypadku absencji personelu. 

W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ 12/2020. 
Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowany załącznik uwzględniający powyższą 
zmianę, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl 
oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
 
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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