Zgierz, dnia 09 listopada 2021 r.
Nr referencyjny: PN/XXIV/2021

Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości” – PN/XXIV/2021
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJASNIEŃ TREŚCI SWZ
Na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
udziela odpowiedzi jak niżej:
Pytanie 1
Zamawiający w roz. III pkt. 7 SWZ informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przed
złożeniem oferty. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że udział w wizji lokalnej jest obligatoryjnym
wymogiem udziału w postępowaniu, dzięki któremu Wykonawca nie będzie miał możliwości nie podpisania
umowy ze względu na brak zapoznania się z przedmiotem zamówienia i jego realizacją. W związku z powyższym
wnosimy o wyznaczenie przez Zamawiającego jednego terminu wizji lokalnej podczas której Wykonawcy będą
mogli zapoznać się z obiektem oraz o wprowadzenie wymogu załączenia pisemnego poświadczenia udziału w
wizji, które trzeba będzie złożyć wraz z ofertą. Poniżej załączamy przykładowe oświadczenie:
OŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU WIZJI LOKALNEJ
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………….
Miejscowość ……………………………………..
Data ……………………………………………………
Oświadczam, że w dniu ………………………………………. dokonałam/łem wizji lokalnej i
zapoznałam/łem się z zakresem prac koniecznych do wykonania oraz czynnikami
cenotwórczymi związanymi z zamówieniem, celem uwzględnienia ich
w realizacji zamówienia pod nazwą: „………………………
Potwierdzam odbycie wizji lokalnej przez przedstawiciela w/w firmy.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że udział w wizji lokalnej jest obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy. I na
Wykonawcy spoczywa obowiązek ustalenia terminu wizji lokalnej z Zamawiającym i podpisania stosownego
oświadczenia, o zapoznaniu się z warunkami pracy w placówce i poniesieniem pełnej odpowiedzialności za ich
znajomość, w dowolnej formie
Pytanie 2:
Wnosimy o dodanie do treści SWZ badania podstawy wykluczenia Wykonawcy określonej w art. 109 ust. 1 pkt 5)
i 7) ustawy z dn. 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 3:
Prosimy Zamawiającego o zmianę w zakresie roz. III pkt. 16 dotyczącego przedmiotowych środków dowodowych
oraz o wprowadzenie wymogu złożenia przedmiotowego środka dowodowego w postępowaniu w postaci:
Posiadania przez Wykonawcę Certyfikat ISO/PAS 45005- bezpieczeństwa pracodawcy, pracowników
i partnerów biznesowych w czasie pandemii Covid -19. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną związaną
z COVID-19 oraz z tym, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu jest

Szpitalem Covidowym Zamawiającemu powinien wymagać, aby Wykonawca realizujący umowę miał
doświadczenie w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 podczas realizacji umowy w
czasie pandemii oraz mógł wykazać się wprowadzeniem systemów zarządzania, opracowywania procedur oraz
podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższy zakres potwierdza Certyfikat
ISO/PAS 45005- bezpieczeństwa pracodawcy, pracowników i partnerów biznesowych w czasie pandemii Covid 19, a załączony certyfikat daje gwarancje, że usługa wykonywana w czasie epidemii będzie należycie realizowana.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.
Pytanie 4
Wnosimy o doprecyzowanie kryterium oceny oferty, o którym mowa w roz. XXVII pkt. 2.2 oraz 2.3 SWZ poprzez
określenie sposobu dokonywania oceny punkowej w zależności od podanego czasu.
Proponujemy wprowadzenie zapisu w. pkt. 2.2 dotyczącego czasu usunięcia potencjalnego zagrożenia skażeniem
biologicznym:
„Sposób dokonywania oceny punktowej:
- w ciągu 15 minut – 0 pkt
- w ciągu 10 minut – 10 pkt”
oraz wprowadzenie zapisu w. pkt. 2.3 dotyczącego czasu usunięcia stwierdzonych wad związanych
z wykonywaniem usługi:
„Sposób dokonywania oceny punktowej:
- w ciągu 60 minut – 0 pkt
- w ciągu 50 minut – 10 pkt
- w ciągu 40 minut – 20 pkt
- w ciągu 30 minut – 30 pkt”
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian
Pytanie 5
Zamawiający na warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w roz. XIX pkt.3 ppkt. 3.4 dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej wskazuje, że wartość zrealizowanej umowy nie może być niższa niż 2.000.000,00 zł (dwa
miliony złotych) brutto. Jakiego okresu dotyczy ta wartość?
Odpowiedź: Wartość, o której mowa w roz. XIX pkt.3 ppkt. 3.4 SWZ, dotyczy umowy obowiązującej nie krócej niż
12 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie.
Pytanie 6
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na dzień podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu wykaz osób, które będą świadczyć usługę u Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi
posiadane doświadczenie w realizacji usług w podmiocie leczniczym (min. 20% pracowników), a także w podmiocie
leczniczym udzielającym świadczeń pacjentom ze stwierdzonym zakażeniem Covid-19 (min. 10% pracowników)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu imienny
wykaz osób, które będą świadczyć usługę u Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane
doświadczenie w realizacji usług w podmiocie leczniczym (min. 20% pracowników), a także w podmiocie leczniczym
udzielającym świadczeń pacjentom ze stwierdzonym zakażeniem Covid-19 (min. 10% pracowników), po podpisaniu
umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi.
Pytanie 7
Prosimy Zamawiającego o wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia
(ewentualnie wskazanie planowanego rozpoczęcia realizacji usługi)
Odpowiedź: Planowane rozpoczęcie udzielania świadczeń to 1 stycznia 2022r.
Pytanie 8
Czy data podpisania umowy jest datą rozpoczęcia usługi?
Odpowiedź: Data podpisania umowy będzie wynikała z terminów wymaganych ustawą Pzp i nie musi być pierwszym
dniem realizacji usługi.
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Pytanie 9
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na dzień podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu kopię umów o pracę osób zleconych do realizacji zamówienia. Czy Zamawiający potwierdza, że nie
przekazanie Zamawiającemu kopii umów o pracę w dniu podpisania umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego
jest istotnym naruszeniem umowy.?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy,
Zamawiający wymaga:
§ 7 ust. 2 – „Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie
o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie przedmiotu zamówienia, w tym posiadających
doświadczenie w realizacji usług w podmiocie leczniczym (min. 20%), a także w podmiocie leczniczym udzielającym
świadczeń pacjentom ze stwierdzonym zakażeniem Covid-19 (min. 10%)”.
§ 7 ust. 2 – „W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody……, w tym:
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów
o pracę……”
Nie przekazanie ww. dokumentów w sposób opisany w SWZ będzie istotnym naruszeniem umowy.
Pytanie 10
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący usługę muszą być
zatrudnieni na umowę o pracę.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszyscy pracownicy Wykonawcy, realizujący usługę muszą być
zatrudnieni na umowę o pracę.
Pytanie 11
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oświadczenie, o którym mowa w roz. XIX pkt. 3 ppkt.3.4 pppkt. 2)
należy załączyć do oferty.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność złożenia oświadczenia, o którym mowa w roz. XIX pkt. 3 ppkt.3.4
pppkt. 2) SWZ, do oferty.
Pytanie 12
Prosimy Zamawiającego o zmianę w zakresie roz. III pkt. 16 dotyczącego przedmiotowych środków dowodowych
oraz o dodanie do wymogu złożenia przedmiotowego środka dowodowego w postępowaniu w postaci: Planu Higieny
wykonywanej usługi z rozbiciem na poszczególne komórki organizacyjne wraz z określeniem czasu wykonywania
usługi. (planu higieny z przypisaniem do każdej czynności środków i sprzętu, którymi dana czynność będzie
wykonywana). Uzasadnienie: Stosownie do treści art. 7 pkt 20 nowej ustawy Pzp przedmiotowymi środkami
dowodowymi są środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Przedmiotowe
środki dowodowe są środkami służącymi Zamawiającemu do zweryfikowania poprawności merytorycznej treści
złożonej oferty. Oznacza, że Zamawiający musi mieć możliwość zapoznania się z nimi już na etapie badania oferty.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.
Pytanie 13
Obecna trudna sytuacja epidemiologiczna spowodowana rosnącą liczbą pacjentów covidowych, powoduje, iż Szpital
w Zgierzu ponownie będzie przyjmował wielu pacjentów zakażonych koronawirusem, w związku z powyższym
prosimy o potwierdzenie, że usługa, o której mowa w roz. XIX pkt.3 ppkt. 3.4 ma także obejmować swoim zakresem
utrzymanie czystości w podmiocie leczniczym prowadzącym działalność leczniczą, liczącym nie mniej niż 200 łóżek,
w tym 100 łóżek Covidowych.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian
Pytanie 14
Ze względu na złożony charakter przedmiotu zamówienia i obecną sytuacje epidemiologiczną prosimy o
potwierdzenie, że usługa, o której mowa w roz. XIX pkt.3 ppkt. 3.4 obejmuje swym zakresem utrzymanie czystości w
podmiocie leczniczym prowadzącym działalność leczniczą w oddziałach tożsamych jakie występują u Zamawiającego
zgodne z załącznikiem nr 6 do SWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.
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Pytanie 15
W związku z wymogiem przedstawienia na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym
mowa w roz. XIX pkt.3 ppkt. 3.4 pkt 2 wykazu personelu obejmującego: a)minimum 20% personelu (w przeliczeniu
na etaty), posiadającego doświadczenie zawodowe w podmiotach leczniczych oraz b)minimum 10% personelu (w
przeliczeniu na etaty), posiadającego minimum 3 - miesięczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług w
podmiocie leczniczym, udzielającym świadczeń na rzecz pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem wirusem Covid - 19
(tzw. łóżka covidowe). Aby wykonawca poprawnie wykazał spełnienie warunku udziału w postepowaniu, o którym
mowa powyżej, Zamawiający winien dokładnie określić minimalną ilość osób, w przeliczeniu na pełne etaty, którą
wymaga do świadczenia usługi i do spełnienia warunku udziału, do której należy się odnieść, aby zachować równe
traktowanie Wykonawców. Zasada równego traktowania Wykonawców została wskazana w ustawie PZP, wspólnie z
zasadą uczciwej konkurencji. Jak sama nazwa wskazuje ma ona za zadanie zobowiązanie Zamawiającego do
jednakowego traktowania wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Złamanie zasady równości
następuje wówczas, gdy Zamawiający w sposób preferencyjny traktuje jednego lub kilku Wykonawców, utrudniając
tym samym udział w postępowaniu innych. Zamawiający ma obowiązek zagwarantować wszystkim Wykonawcom
równe szanse otrzymania zamówienia publicznego. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o konkretne
wskazania minimalnej ilości osób, którą wymaga do świadczenia usługi oraz do spełnienia warunków udziału
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.
Pytanie 16
W związku z wymogiem przedstawienia na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym
mowa w roz. XIX pkt.3 ppkt. 3.4 pkt 2 wykazu personelu obejmującego: a)minimum 20% personelu (w przeliczeniu
na etaty), posiadającego doświadczenie zawodowe w podmiotach leczniczych oraz b)minimum 10% personelu (w
przeliczeniu na etaty), posiadającego minimum 3 - miesięczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług w
podmiocie leczniczym, udzielającym świadczeń na rzecz pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem wirusem Covid - 19
(tzw. łóżka covidowe) Prosimy o potwierdzenie, iż wśród tych minimum 20% personelu (w przeliczeniu na etaty),
posiadającego doświadczenie zawodowe w podmiotach leczniczych mają znajdować się również min. 2 osoby
posiadające doświadczenie w pracy na Oddziale Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej ze względu
na pracę w szczególnych warunkach.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.
Pytanie 17
Czy istnieje możliwość wydzierżawienia dodatkowych pomieszczeń oprócz pomieszczeń wskazanych przez
zamawiającego tj. w pawilonie D pomieszczenia 002 ,003 i pomieszczenia garażowe nr 18
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.
Pytanie 18
Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 19
Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 20
Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50%zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?
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Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 21
Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników ?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 22
Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 23
Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych jest większa niż
1,5 m?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 24
Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 25
Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m2 wolnej powierzchni podłogi?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 26
Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 27
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Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 28
Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 1,3 m?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 29
Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 30
Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna umywalka?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.
Odpowiedź:
Pytanie 31
Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 32
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski są we właściwym stanie technicznym ?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 33
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co
najmniej jedna kabina?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.
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Pytanie 30
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin wynosi nie mniej niż
1,3 m?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 34
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi
nie mniej niż 90 cm?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 35
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę ?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 36
Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnie dla pracowników wykonujących usługę
utrzymania czystości u zamawiającego? Jeśli tak to : ➢ Czy w pomieszczeniu jadali są miejsca siedzące ? ➢ Czy w
pomieszczeniu jadalni są umywalki ? ➢ Czy w jadalni jest zlewozmywak ? ➢ Czy w jadalni są szafki do
przechowywania żywności? ➢ Jaki jest metraż w/w pomieszczenia
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 37
Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych ? Jeśli tak to: ➢ Czy
w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, ściany) ➢ Czy w/w pomieszczeniu można
swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki chemiczne ? ➢ Czy w pomieszczeniu jest dostęp do
bieżącej wody ? ➢ Jaki jest metraż w/w pomieszczenia
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 38
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Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę utrzymania
czystości u zamawiającego? Jeśli tak to: ➢ Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika
ustawić stanowisko z komputerem? ➢ Jaki jest metraż w/w pomieszczenia
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 39
Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla urządzeń niezbędnych do wykonania usługi
na zewnątrz obiektu, typu: ✓ ciągniczek ✓ odśnieżarka ✓ zamiatarka ✓ taczki ? Jeśli tak to: ➢ Czy w/w
pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, ściany) ➢ Jaki jest metraż w/w pomieszczenia
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 40
Jesteśmy zainteresowani dzierżawą pomieszczeń znajdujących się koło pokoju kierownik sterylizacji ,pomieszczenie
znajdujące w bud D tj Gierańczyk 018- w bud garażowych pomieszczenia 1,2,5,6,7 ,20,21. Czy jest taka możliwość
dzierżawy tych pomieszczeń ?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 41
Czy istnieje możliwość wydzierżawienia pomieszczeń znajdujące w bud D tj Gierańczyk 018
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie 42
Czy istnieje możliwość wydzierżawienia dodatkowych pomieszczeń oprócz pomieszczeń wskazanych przez
zamawiającego tj. w pawilonie D pomieszczenia oznaczone 002 ,003 i pomieszczenia garażowe nr 18
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian i informuje, że do dyspozycji Wykonawcy pozostaje
powierzchnia przeznaczona do dzierżawy, o której mowa w załączniku nr 7 do SWZ – projekcie umowy dzierżawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że wyjaśnieniu kwestii lokalowych służyła przeprowadzona wizja lokalna
obiektu.

Pytanie nr 43
dot. § 3 ust. 11 i 12 projektu Umowy
a) zwracamy się z wnioskiem o zdefiniowanie minimalnego zakresu świadczenia Wykonawcy na podstawie Umowy,
w razie dokonania przez Zamawiającego zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach.
W świetle art. 433 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „p.z.p.”)
niedozwolonym jest wprowadzenie do umowy postanowień związanych z możliwością ograniczenia zakresu
zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczeń stron. Co do zasady
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możliwe jest ograniczenie zakresu zamówienia przez zamawiającego, jeżeli zamawiający w dokumentach zamówienia
określił minimalną wartość lub wielkość świadczenia stron. Powyższe może nastąpić w trybie zmiany umowy
przewidzianym w art. 455 ust. 1 pkt 1 p. z. p., zgodnie z którym dopuszczalna jest zmiana umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i
postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące
warunki:
1) określają rodzaj i zakres zmian,
2) określają warunki wprowadzenia zmian,
3) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy
Do obowiązków Zamawiającego należy więc zdefiniowanie minimalnego zakresu świadczenia na podstawie zawartej
umowy, gwarantujące wykonawcy związane z tym zakresem umowy wynagrodzenie. Przewidziane w warunkach
zamówienia zmiany umowy wynikające z bieżących potrzeb zamawiającego nie mogą zostać z góry wyłączone czy
ograniczone – bez względu na uwarunkowania techniczne wykonawcy, ale ich wprowadzenie zarówno w odniesieniu
do zakresu i terminu, jak i rozliczeń winno być ujęte w sposób czytelny i jednoznaczny w warunkach zamówienia
(tak: wyrok KIO z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO 24/14).
A zatem za niedozwoloną praktykę należy uznać projektowane postanowienie umowy, które przewiduje możliwość
samodzielnego, jednostronnego decydowania przez Zamawiającego o ograniczeniu zakresu świadczenia w trakcie
realizacji zamówienia, jeśli w umowie nie jest wskazana minimalna gwarantowana wielkość lub wartość świadczenia
stron.
Mając na uwadze powyższe, przedmiotowe postanowienie umowne w obecnym brzmieniu, w świetle art. 433 pkt 4 p.
z. p. należy uznać za niedozwolone.
b) zwracamy się z wnioskiem o ustalenie minimalnej wartości świadczenia na poziomie 90% łącznej wysokości
wynagrodzenia brutto;
c) zwracamy się z wnioskiem o modyfikację § 3 ust. 12 projektu Umowy poprzez nadanie mu następującego
brzmienia: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach, jednak ogólna
wartość umowy, o której mowa w § 4 ust. 3 Umowy, nie może być wyższa, z zastrzeżeniem postanowień § 11
Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 4 - projektowanych postanowień umowy w § 4 ust. 11 i 12,
w następujący sposób:
§ 4 ust. 11 – wykreślono
§ 4 ust. 12 staje się ust. 11 i otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w
poszczególnych pozycjach, jednak ogólna wartość umowy, o której mowa w § 4 ust. 3 Umowy, nie może być
wyższa. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje minimalną wartość świadczenia na poziomie 80%.”
Pytanie nr 44
dot. § 3 ust. 1 pkt 6 projektu Umowy
Zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu wskazanego w w/w postanowieniu z 7 do 14 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.
Pytanie nr 45
Zwracamy się z wnioskiem o dodanie postanowienia do Umowy, iż w razie nieterminowego opłacenia faktury przez
Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie w
transakcjach handlowych, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian
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Pytanie nr 46
dot. § 6 ust. 3 pkt projektu Umowy dzierżawy
Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację w/w postanowienia poprzez zastrzeżenie, że „Dzierżawca uiszczać będzie
powyższe opłaty do dnia 10 każdego miesiąca z góry na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wydzierżawiającego faktury VAT do kasy Wydzierżawiającego lub na konto: Bank PKO BP S.A. nr 03 1020 3352
0000 1902 0261 04423.”.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian
Pytanie nr 47
Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że w przypadku dwóch Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców będzie mógł wystawiać faktury VAT w zakresie zrealizowanych przez
niego usług, wskazanych w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP.
Uzasadnienie:
Wykonawcy składają oferty jako konsorcjum firm. Zgodnie z art. 58 ust. 1 i art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) wykonawca posiada pełną dowolność w
kreowaniu składu konsorcjum oraz w podziale obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami konsorcjum. W
konsekwencji Zamawiający wybierając ofertę wykonawcy będącego konsorcjum, nie ma możliwości wpływać na
sposób podziału zakresu realizacji usługi wewnątrz konsorcjum oraz na treść samej umowy konsorcjum. Zamawiający
ma prawo jedynie do wglądu do treści umowy konsorcjum w zakresie jego składu i podziału obowiązków pomiędzy
członków konsorcjum.
W ramach realizacji umowy każda z firm wchodząca w skład konsorcjum wykonuje odmienne czynności dające w
sumie pełny zakres realizacji przedmiotu umowy. Każda z firm wchodzących w skład konsorcjum za wykonane usługi
zobowiązana jest mocą przepisów prawa podatkowego do wystawienia faktury VAT na rzecz podmiotu, dla którego
usługę wykonała – czyli w tym przypadku dla Zamawiającego. Jako podstawę do indywidulanego rozliczenia przez
konsorcjantów należy wskazać art. 8, art. 19a oraz art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług, zgodnie z którymi, jeśli podatnik VAT (konsorcjant) świadczy usługę bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, to
jest zobligowany do rozliczenia VAT należnego od tego świadczenia i wystawienia faktury na rzecz odbiorcy
świadczenia, czyli Zamawiającego.
Wystawianie faktur przez jednego członka konsorcjum na drugiego może być uznane za nieprawidłowe z przyczyn
podatkowych podczas kontroli przez organy podatkowe. Podkreślenia wymaga, że również Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 28 stycznia 2021 r., sygn. akt I FSK 1685/20 zajął stanowisko, iż w przypadku
braku wzajemnych świadczeń między członkami konsorcjum, rozliczenia pomiędzy nimi mają charakter wewnętrzny,
zaś okoliczność, że członkowie i lider zachowują odrębny status podatników podatku od towarów i usług nie
powoduje, że dochodzi między nimi do świadczenia usług. Innymi słowy rozliczenia pieniężne między
uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia nie mogą być same przez się potraktowane jako czynności podlegające
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli równocześnie nie towarzyszy im świadczenie usługi.
Zgodnie ze stanowiskiem doktryny podatkowej, o wspólnym przedsięwzięciu należy mówić w każdym przypadku,
gdy co najmniej dwa podmioty podejmują się współpracy w realizacji określonego, i najczęściej w miarę precyzyjnie
zdefiniowanego, celu gospodarczego. Podmioty te zawierają więc umowę gospodarczą w celu realizacji wspólnego
przedsięwzięcia, które ze względu na potencjał finansowy, zakres przedmiotowy lub kompetencyjny przekracza
możliwości jednego tylko podmiotu – umowę konsorcjum.
Kluczowe jest jednak, że na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wspólne przedsięwzięcie
czy konsorcjum nie posiada statusu podatnika. Oznacza to, że podatnikami podatku dochodowego są poszczególni
członkowie takiej grupy gospodarczej (czyli podmioty współpracujące).
Mając na uwadze różnorodność czynności składających się na przedmiot zamówienia, często zdarza się, że
poszczególne usługi realizowane w ramach całego przedmiotu umowy opodatkowane są różnymi stawkami podatku
VAT, dlatego też, aby zapewnić przejrzystość podatkową, uzasadnione jest wystawianie faktur przez członków
konsorcjum bezpośrednio Zamawiającemu jako faktycznemu odbiorcy usługi. Powyższe wynika, z faktu, że członek
konsorcjum świadczący usługę opodatkowaną w innym wymiarze niż 23% lub zwolnioną z podatku z powodu rodzaju
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świadczonej usługi, jako jedyny podmiot w ramach konsorcjum ma możliwość wystawienia faktury zgodnie z
przysługującym mu zwolnieniem z podatku lub innym niż 23 % podatkiem VAT. Każdy z pozostałych członków w
tym lider konsorcjum – świadczący usługi oprocentowane 23 % podatkiem VAT nie ma możliwości, wystawienia
faktur ze zwolnieniem podatkowym lub w innym wymiarze niż 23 %. Wystawienie przez lidera konsorcjum faktury
zbiorczej na Zamawiającego zawierającego m.in. określenie wynagrodzenia za usługę np. zwolnioną z podatku, może
być kwestionowane przez organy podatkowe i uznane za nieprawidłowe – bowiem lider jako konkretny płatnik
podatku nie ma prawa korzystać ze zwolnień od podatku w ramach swojej działalności.
Innymi słowy – każdy podmiot gospodarczy może świadczyć usługi i pobierać za nie wynagrodzenie w ramach
przedmiotu swojej działalności i posiadanych uprawnień. Niedopuszczalne jest pobieranie wynagrodzenia, a tym
bardziej wystawienia faktur za usługi, co do których dany podmiot nie posiada odpowiednich licencji, pozwoleń czy
też przywilejów podatkowych w postaci np. zwolnienia z podatku lub obniżonej stawki podatku.
Zawarcie umowy konsorcjum nie prowadzi do powstania nowego bytu prawnego. W szczególności konsorcjum nie
posiada zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych – w zdolność tę wyposażone są natomiast podmioty
tworzące konsorcjum (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2016 r., sygn. akt. VI ACa 83/16).
Powyższe dotyczy również konsorcjum tworzonego w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne,
zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 grudnia 2014 r., sygn. akt: I ACa 1308/14:
rzmienie przepisu art. 23 ust. 3 zp przes dza jednoznacznie iż konsorcjum na runcie tej ustawy nie posiada
podmiotowo ci prawnej co oznacza że nie jest odrę nym podmiotem wykonawc a raczej sum pojedynczych
wykonawców.
Zgodnie natomiast z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 28 maja 2015 r., sygn. akt: I ACa 29/15:
onsorcjum jest stosunkiem o i acyjnym kreowanym umow w wyniku której powstaje stosunek prawny konsorcjum
w którym każda z je o stron konsorcjant zo owi zuje się do okre one o uczestnictwa w konsorcjum i do
oznaczone o dzia ania na je o rzecz a tym samym na rzecz pozosta yc konsorcjantów d a osi niecia ce u d a
które o umowa zosta a zawarta. onsorcjanci zo owi zuj się do dzia a i wiadcze zmierzaj cyc do osi niecia
wspó ne o ce u ospodarcze o przyjęte o przez konsorcjum zo owi zuj c się do wspó ne o dzia ania. Wspó no ć”
celu gospodarczego jest podstawowym atrybutem konsorcjum. Umowa konsorcjum nie jest uregulowana w k.c. jest
zatem za iczana do umów nienazwanyc kreowanyc tre ci umowy w ramac swo ody kszta towania stosunku
zo owi zaniowe o przewidzianej w art. 3 3 1 k.c. i traktowana jako umowa do której stosuje się odpowiednio
przepisy art. 860–875 k.c.
Powyższe stanowisko podziela również Urząd Zamówień Publicznych, wedle którego każdy z cz onków konsorcjum
u każdy wspó nik spó ki cywi nej jest wykonawc . Umowa konsorcjum jest jedynie stosunkiem zo owi zaniowym.
Również w sytuacji dy mamy do czynienia z umow spó ki cywi nej nie powstaje nowy podmiot a jedynie węze
o i acyjny. ak więc uczestnikiem postępowania o udzie enie zamówienia pu iczne o u stron w postępowaniu
sadowym nie jest konsorcjum ani ider konsorcjum czy też spó ka cywi na zawi zana na tę oko iczno ć, lecz podmioty
tworz ce konsorcjum.1
Natomiast w myśl art. 445 ust. 1 PZP: Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania. Solidarna
odpowiedzialność podmiotów tworzących konsorcjum oznacza, że zamawiający może żądać wykonania umowy o
zamówienie publiczne od wszystkich członków konsorcjum, kliku spośród nich lub każdego z osobna, zaspokojenie
roszczenia zamawiającego przez jednego z konsorcjantów zwalnia zaś pozostałych. Nie jest możliwe wyłączenie
solidarnej odpowiedzialności konsorcjum wykonawców względem zamawiającego w drodze umowy, natomiast
wzajemny podział zadań przyjęty w umowie konsorcjum wywołuje wyłącznie skutki wewnętrzne pomiędzy jego
członkami.
Z powyższego wynika, że istota umowy konsorcjum nie uzasadnia tego, by Zamawiający mógł przyjmować
dokumenty rozliczeniowe tylko od jednego pomiotu wchodzącego w skład konsorcjum. Zgodnie z zasadą –
Konsorcjum ponosi odpowiedzialność solidarną wobec Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty
wynagrodzenia za wykonaną usługę lub dostawę każdemu z członków konsorcjum wg ustalonego w umowie
wynagrodzenia.
1

H. Nowak, M. Winiarz, rawo zamówie pu icznyc . omentarz Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021 r.
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Jest zatem w pełni uzasadnione i konieczne ze względu na przepisy prawa podatkowego jak i prawa zamówień
publicznych, aby wynagrodzenie należne Wykonawcy, będącemu konsorcjum firm, było płatne zgodnie
z fakturami VAT, wystawionymi przez każdego z członków konsorcjum realizujących usługę na kwoty, które
w sumie stanowić będą równowartość miesięcznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
W razie niepotwierdzenia powyższego przez Zamawiającego i zajęcie odmiennego stanowiska – Wykonawca
zwraca się do Zamawiającego o jego uzasadnienie.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający w § 4 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ projektowanych postanowień umowy zawarł zapis „Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, ustalone na
podstawie faktury (wystawionej po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego), wystawionej przez Wykonawcę,
na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych, wyszczególnionych w ,,Formularzu cenowym”, zaakceptowanym
przez Zamawiającego, opisanych w Załączniku Nr 1 do umowy, stanowiącym integralną część umowy”, co
jednoznacznie wskazuje, iż wymaga jednej faktury VAT, wystawionej po każdym miesiącu zrealizowania przez
Wykonawcę przedmiotowych usług.
Pytanie nr 48 dot. projektu umowy
Prosimy o wprowadzenie następującego zapisu „Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron”. Swobodne wypowiedzenie umowy jest niezbędne dla każdej ze stron.
Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do
zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane
dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Obowiązujące przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.
Pytanie nr 49
Czy Zamawiający w czasie trwania kontraktu planuje remonty z włączeniami lub wyłączeniami powierzchni do
sprzątania ? Mające wpływ na wartość miesięcznego ryczałtu za usługę - nie ujęte w SWZ. Jeżeli odpowiedź jest
TAK, proszę o podanie szacunkowej wielkości powierzchni przeznaczonej do remontu i przybliżonych dat ich
rozpoczęcia/zakończenia ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający planuje remonty z wyłączeniami pomieszczeń, lecz w chwili obecnej nie ma
możliwości oszacowania wielkości powierzchni.
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