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Bolesławiec, dnia 1 kwietnia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksową usługę
w zakresie utrzymania czystości w obiektach Szpitala wraz z usługą współdziałania z personelem
medycznym w zakresie opieki nad pacjentem. Znak sprawy: 3/sprzątanie/16.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ
Proszę o podanie ilości średniego miesięcznego zużycia artykułów higienicznych, takich jak: mydło w płynie,
ręczniki papierowe składane, ręczniki papierowe w rolce, papier toaletowy, worki wg rozmiaru do zakupu, których
będzie zobowiązany wykonawca w ramach obowiązującej umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie jest w stanie podać średniego miesięcznego zużycia artykułów higienicznych, z uwagi na to, że
środki takie zapewnie obecnie Firma zewnętrzna świadcząca usługi czystościowo – porządkowe na terenie Szpitala.
Zamawiający w SIWZ określił charakter usług , które świadczy Szpital, ilość dozowników na mydło, podajników na
ręczniki i papier toaletowy oraz podał liczbę łóżek na poszczególnych oddziałach i liczbę osób zatrudnionych co
pozwala na oszacowanie w/w danych.
Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ
Czy wykonawca dobrze rozumie iż w formularzu cenowym w kolumnie nr 5 „cena jednostkowa za 1 m2” ma być
wyrażona w wartości netto ?
Odpowiedź Zamawiającego:
W formularzu cenowym w kolumnie nr 5 „cena jednostkowa za 1m2” należy podać cenę jednostkową netto.
Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca również zabezpieczał personel Zamawiającego w środki do tzw.
szybkiej dezynfekcji powierzchni ? Jeżeli tak, prosimy o podanie przybliżonej ilości środków.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca również zabezpieczał personel Zamawiającego w środki do tzw.
szybkiej dezynfekcji powierzchni.
Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu

Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ
Czy w pomieszczeniach udostępnionych Wykonawcy znajdują się szafki dla pracowników ?
Odpowiedź Zamawiającego:
W pomieszczeniach udostępnionych Wykonawcy nie znajdują się szafki dla pracowników.
Pyt. nr 5. Dotyczy SIWZ
Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający pkt. 6.4.1 pisząc katalog/prospekt/ folder wymaga dołączenia do
oferty ulotek zaproponowanych środków dezynfekcyjnych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu w języku polskim dla każdego zaoferowanego środka
dezynfekującego, który zawierać będzie opis składu jakościowego, ilościowego i spektrum działania potwierdzające
wymagania postawione przez Zamawiającego w załączniku nr 1.4 do SIWZ. Podane przez Zamawiającego w
punkcie 6.4.1. SIWZ rodzaje dokumentów (katalog/prospekt/folder) są tylko przykładem wymienionych
dokumentów, należy załączyć takie lub im podobne dokumenty, z których wynikać będą informację wymagane przez
Zamawiającego opisane w SIWZ. Przedstawione dokumenty muszą pochodzić od producenta zaoferowanego środka
dezynfekcyjnego.
Pyt. nr 6. Dotyczy SIWZ
Prosimy o podanie metrażu okien na wysokości.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w Budynku Głównym Szpitala występują okna, przeszklenia nieotwieralne,
trudnodostępne, o następującej powierzchni:
a) Parter- 20m2
b) I piętro- 21m2
c) II Pietro- 25 m2
Pyt. nr 7. Dotyczy SIWZ
Prosimy o podanie metrażu podłóg, jaką Wykonawca ma zabezpieczyć powłoką polimerową.
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca ma zabezpieczyć powłoką polimerową podłogi Typu PCV, Tarket, wykładzina elektrostatyczna. Ilość
metrów podana jest w załączniku nr 1.1b do SIWZ.
Pyt. nr 8. Dotyczy SIWZ
Zamawiający w załączniku 1.4 do SIWZ wykaz preparatów dezynfekcyjnych wymaga preparatu do zamgławiania
kompatybilnego z urządzeniem Nocospray. Prosimy o informację po czyjej stronie leży zakup urządzenia Nocospray
– Wykonawcy czy też urządzenie to udostępnia Zamawiający.
Odpowiedź Zamawiającego:
Urządzenie Nocosprey udostępnia Zamawiający.
Pyt. nr 9. Dotyczy SIWZ
Prosimy o podanie miesięcznej ilości m3 jaka będzie poddawana zamgławianiu. Jest to niezbędne do oszacowania
ilości środka do zamgławiania jaki zakupić musi Wykonawca.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie jest w stanie dokładnie podać ilości miesięcznej m3 jaka będzie poddawana zamgławianiu.
Kubatura pomieszczeń najczęściej poddawanych zamgławianiu to około 1800 m3
Pyt. nr 10. Dotyczy SIWZ
W związku z faktem, iż w opisie przedmiotu Zamówienia – „rozdział II – usługa współdziałania z personelem
medycznym w zakresie opieki nad pacjentem” czynnościami zwolnionymi z podatku VAT są tylko czynności
wymienione w pkt. 1.1, 1.3, 1.7, 1.11, natomiast reszta czynności opodatkowana jest stawką VAT 23%, prosimy o
zmianę formularza cenowego w pozycji 2 - Usługa współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad
pacjentem (wynagrodzenie ryczałtowe) w kolumnie VAT dając możliwość zastosowania dwóch stawek podatku
VAT tj. VAT zwolniony oraz VAT 23%.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formularza cenowego w pozycji 2 – Usługa współdziałania z personelem
medycznym w zakresie opieki nad pacjentem (wynagrodzenie ryczałtowe) – w kolumnie VAT poprzez dodanie
możliwości zastosowania dwóch stawek podatku tj. VAT zwolniony oraz VAT 23%.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdy dana usługa współdziałania z personelem medycznym w
zakresie opieki nad pacjentem jest opodatkowana 23% stawką podatku VAT, należy w takim przypadku te usługi
uwzględnić w wycenie w zakresie pozycji nr 1 Formularza cenowego (kompleksowa usługa w zakresie utrzymania
czystości w obiektach Szpitala).
Pyt. nr 11. Dotyczy SIWZ
Prosimy o podanie jaki % wartości usługi netto stanowią czynności pomocy przy pacjencie zwolnione z podatku
VAT wymienione w rozdziale II – usługa współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem
w pkt. 1.1, 1.3, 1.7, oraz 1.11.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie poda jaki % wartości usługi netto stanowią czynności pomocy przy pacjencie zwolnione z podatku
VAT, ponieważ zakres i opis tych czynności znajduje się w SIWZ. To Wykonawca na podstawie podanych
informacji, ma samodzielnie określić procentowy zakres występujących usług.
Pyt. nr 12. Dotyczy SIWZ
Czy jeżeli zajdzie potrzeba zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania przez Wykonawcę z pracowników
podmiotów trzecich, przy założeniu, że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do zamawiającego
i osób trzecich ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że wszelkiego rodzaje zlecanych prac podmiotom trzecim (w tym korzystanie
z pracowników podmiotów trzecich) może się odbywać wyłącznie na zasadach przewidzianych dla podwykonawców
zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektu umowy.
Pyt. nr 13. Dotyczy SIWZ
Czy jeżeli zajdzie potrzeba zamawiający dopuszcza możliwość podzlecenia części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom, przy założeniu, że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za działanie
podwykonawcy w stosunku do zamawiającego i osób trzecich?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 projektu umowy informuje, że nie wyraża zgody na podzlecanie prac
objętych umową dalszemu podwykonawcy.
Z poważaniem

