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Dotyczy przetargu nieograniczonego: ,,Uslugi kompleksowego, specialistycznego
sprzEtania i uhzymania czystosci w obiektach Zamawiaj4cego, jak tei wykonywanie
c4mno5ci pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego"
Dyrekcja Zespolu 0pieki Zdrowotne.l w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poni2sze pytania:
Dotyczy odpowiedzi na pytania od 1-22
Zamawiaiqcy udostqpni na podstawie umowy naimu ( zal4cznik nr 3a do SIWZ)
pomieszczenia do wykorzystania przez Wykonawcq.
Obecny Wykonawca wykorzystuie je lako:
Szatnia: 2 pomieszczenia o l4cznei powierzchni 56,10m2. W iednym z nich znaiduie
siq pelny wqzel sanitarny.
Maga4m: 2 pomieszczenia o lqcznej powierzchni 36,60m2.

Pytanie 1
Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracownik6w?
Odp. Tak.
Pytanie 2
Czy szatnie sq w odpowiednim stanie technicznym ? (oswietlenie, wentylacjaJ?
Odp. TAK (wentylacia grawitacyina).
Pytanie 3
Czy w szatni s4 miejsca siedzqce dla co najmniej S0%zatrudnionych najliczniejsze
zmiany ?
Odp, NIE.

Pytanie 4
Czy w szatniach bqdzie mo2liwo56 ustawienia szafek dla pracownik6w ?
Odp, TAK,
Pytanie 5
Czy bqdzie mo2liwo6i zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mq2czyzn ?
Odp. Tak, w gestii wykonawcy.
Pytanie 6
Czy szeroko6i przei6i w szatni miqdzy dwoma rzqdami szaf oraz gl6wnych przeiSi
komunikacyjnych jest wiqksza ni2 1,5 m?
Odp. Zamawiaiqcy udostqpnia tylko pomieszczenia. Wyposaienie i iego
rozmieszczenie naleZy do Wykonawcy.
Pytanie 7
Czy szeroko6i przej6cia w szatni miqdzy rzqdami szaf a 6cianq .iest wiqksza ni2 1,1- m. ?

Odp, Zamawiajqcy udostqpnia tylko pomieszczenia. Wyposatenie

i

jego

rozmieszczenie naleiy do Wykonawcy.
Pytanie 8
Czy na ka2dego pracownika korzystajqcego z szatni przypada co najmniej 0,5m2 wolnej
powierzchni podlogi?
Odp. Odp. Zamawiajqcy udostqpnia tylko pomieszczenia. Wyposa2enie i iego
rozmieszczenie nale2y do Wykonawcy.
Pytanie 9
Czy w sklad zespolu szatni wchodzi umywalnia?
Odp. Tak, sanitariat.
Pytanie 10
Czy w szatni umywalnie s4 w odpowiednim stanie technicznym ?
Odp. TAK.
Pytanie 11
Czy w szatni szeroko66 przej6cia miqdzy umyrivalkami a przeciwleglE Scian4 wynosi nie
mniej niZ 1,3 m?
Odp. NIE.
Pytanie 12
Czy w szatni szerokoS6 przejScia miqdzy dwoma rzqdami umywalek wynosi nie mniej ni2

2m?
Odp. Nie ma rzqdu umywalek. fest iedna umywalka.
Pytanie 13
Czy w szatni, na ka2dych dziesiqciu pracownik6w najliczniejszej zmiany przypada co
najmniej .jedna umywalka?
Odp. Jest iedna umywalka,
Pytanie 14
Czy w sklad zespolu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?
Odp. W jednym z pomieszczefi znajduje siq wqzel sanitarny.
Pytanie 15
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski).Czy natryski s4 we wla6ciwym stanie
technicznym ?
Odp. Tak, jest ieden natrysk.
Pytanie 16

Dolyczy pomieszczenia szatni (natryskiJ. Czy na ka2dych o6miu pracownik6w
najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna kabina?
Odp. NIE, jest ieden natrysk.
Pytanie 17
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryskiJ.Czy szerokoS6 przeiScia miqdzy dwoma rzqdami
kabin wynosi nie mniej ni2 1.,3 m?
Odp. NIE.
Pytanie 18
Dotyczy pomieszczenia szatni Inatryski).Czy szerokoS6 przejScia miqdzy umywalkami a
przeciwleglq Scian4 wynosi nie mniej ni2 90 cm?
Odp. NIE.
Pytanie 19
Dotyczy pomieszczenia szatni (natryskiJ.Czy natryski i umywalki majq cieplq wodq ?
Odp. TAK.
Pytanie 20

Czy .jest dostqp do pomieszczenia, w kt6rym mo2na zrobii jadalnie dla pracownik6w
wykonujqcych uslugq utrzymania czystoSci u zamawiajqcego?
eSli tak to :
Czy w pomieszczeniu przypada co najmnie.j 1,1 m2 powierzchni na ka2dego pracownika
jedz4cego posilek ?
Czy w pomieszczeniu iadali sa mieisca siedzace ?
Czy w pomieszczeniu jadalni sq umywalki ?
Czy w jadalni iest zlewozml.wak ?
Czy w jadalni iest urzadzenie do podgrzewania posilk6w?
Czy w iadalni sa szafki do przechow!"wania 2ywno6ci?

Odp, W iednym z pomieszczeri przeznaczonym na szatnie znajduie siq czq6f
socialna. Nie jest to jadalnia.
Pytanie 21
Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w kt6rym mo2na zrobii magazyn dla Srodk6w
chemicznych ?
eSli tak to:
Czy w/w pomieszczenie iest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, Scianyl
Czy w/w pomieszczeniu mo2na swobodnie rozmie5cid palety i regaty, na kt6rych bqd4
6rodki chemiczne ?
Czy w pomieszczeniu iest dostep do bie2acei wody ?
Czy w pomieszczenie jest zapewniona wenrylacia
Odp. Pomieszczenie iest w dobrym stanie technicznym, Nie ma dostqpu do bieiqcej

wody, wentytacia grawitacyjna, w pomieszczeniu moina swobodnie rozmie6cid
palety i regaty, na kt6rych bqdq Srodki chemiczne.
Pytanie 22
Czy na obiekcie jest dostqpne pomieszczenia na biuro dla pracownika firmy wykonujqcych
uslugq utrzymania czystoSci u zamawiajEcego?

e6li tak to:

komfort pracy wzrokowej ?
Czy w pomieszczeniu mo2na w komfortowy spos6b dla pracownika ustawi6 stanowisko
z komputerem?
Czy do stanowiska z komputerem bqdzie swobodny dostqp?
Odp. TAK.
Pytanie 23
Czy urzqdzenia szpitalne oraz dzieriawione od Zamawiaj4cego, z kt6ry bqdq korzystai
pracownik Wykonawcy sq w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzQtu sE
instrukcje uz)tkowania z uwzglqdnieniem tematyki BHP?
Odp, Zamawiai4cy nie ma i nie wydzieriawia sprzqtu ani urzqdzefi. Wykonawca ma
zapewnid sprzQt do wykonania uslugi,
Pytanie 24
Dotyczy sprzQtu dzierZawionego od ZamawiajEcego. Czy do w/w sprzQtu zostanie nam
przekazana dokumentacja ? [instrukcje u2ytkowania, ksi42ki przeglqd6w itp.)
Odp. Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 23.
Pytanie 2 5
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy bqd4 wykonywai prace na wysoko5ci powy2ej
1m?
Odp. TAK.
Pytanie 26
Czy oSwietlenie w pomieszczeniu zapewnia

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy bqdq

wykonywat prace na rvysoko6ci powy2ej

2

m?
Odp. TAK.
Pytanie 27
Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy bqd4 wykonywa6 prace na wysokoSci powy2ej 3

m?
Odp. TAK.
Pytanie 28
Czy w ramach uslugi Wykonawca ma myC oprawy lamp lub inne urz4dzenia bqd4ce pod
napiqciem? Je6li tak to czy ZamawiajEcy zapewnia osobq (konserwatoral kt6ra bqdzie
zdejmowai te oprawy? W nypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy mo2liwe jest
wylqczenie zasilania na czas prac?"
Odp. Oprawy o5wietleniowe bqd4 myte po zdemontowaniu przez elektryka. Mycie
opraw , kt6re s4 montowane na stale nale2y do Wykonawcy.
Pytanie 29
Prosimy o podanie liczby pracownikdw do przejqcia w trybie art. 23' kodeksu pracy.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ 31 os6b.
Czy Zamawiaj4cy bqdzie ponosii pelna odpowiedzialnoi;t za zobowi4zania wobec
pracownik6w przekazanych nowemu wykonawcy w trybie art.23'kp powstale przed
dniem przekazania?

odp.
Prosimy o udzielnie informacji nt. pracownik6w przejmowanych w trybie art. 23 KP i
przekazanie informacji, kt6rych nowy Wykonawca nie jest w stanie uzyskai w inny
spos6b:
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

rozdz.ll- 31 os6b.
wysokoSi wynagrodzeri brutto z ich pochodnymi ( sta2 pracy, premie itpJ
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ rozdz,ll - Wszyscy pracownicy zatrudnieni sq w
pelnym wymiarze czasu pracy i otrzymui4 wynagrodzenie miesiqczne brutto w
wysoko6ci 2 600,00 zlotych.
- prosimy o podanie informacji nt. wysoko(ci nagr6d jubileuszowych przyslugujqcych
pracownikom przejmowany w okresie realizacji zam6wienia,- podanie dokladnei daty
wyplaty nagrody ( miesiqc i rok).
-

Odp. Ustalenie okres6w uprawniai4cych do nagrody jubileuszowei, a takie
szczeg6lowe zasady ich obliczania i wyplacania, s4 uregulowane wewnqtrznymi
przepisami obecnego pracodawcy ie2eli takie regulacji obowi4zuiq u danego

pracodawcy.
- czy w5r6d os6b do przejqcia s4 osoby po 50 roku 2ycia?
Odp. TAK.
- czy s4 osoby, kt6re w ci4gu najbli2szych 36 miesiqcy nabgdq prawo do Swiadczefi
emerytalnych,- podanie dokladnej daty vuyplaty nagrody ( miesi4c i rok),?
- Czy w okresie Swiadczonej uslugi nale2y brai pod uwagq odprawy emerytalne? Je6li tak
to jakiej wielkoSci?
Odp. Tak. Wyplaty ewentualnych odpraw emerytalnych uzale2nione s4 od ustania

stosunku pracy

w zwi4zku z

przeiSciem na emeryturq, na dzieri dzisieiszy
Zamawiajqcy nie wie w iakim terminie i z jakiego powodu umowy o pracg zostana
rozwi4zane.
- Czy w5r6d pracownik6w, kt6rzy maj4 by6 przejqci s4 pracownicy objqci ochronq
przedemerytaln4 na dzieri 20.LL.2020r. ochron4 przedemerytalnq objqtych jest 14 os6b.

- Czy przejqci pracownicy w trakcie realizacji umowy nabgd4 prawo do nagr6d
jubileuszowych lub dodatk6w sta2owych? Je6li tak to, w jakiej wysoko3ci?,- podanie
dokladnei daty wyplaty nagrody, dodatku stazowego ( miesi4c i rok),

Odp, Ustalenie okres6w uprawniaj4cych do nagrody iubileuszowei, a takie
szczeg6lowe zasady ich obliczania i wyplacania s4 uregulowane wewnqtrznymi
przepisami danego pracodawcy, ieZeli takie regulacji obowiqzuiq u danego
pracodawcy.

Ustalenie okres6w uprawniajqcych do dodatku za wyslugq lat sq regulowane
wewnQtrznymi przepisami danego pracodawcy, ieZeli takie regulacie obowi4zuiq u
danego pracodawcy.
- zestawienie zalegiych urlop6w ibie24cych urlop6w na dzieri 30.09.201,7
Odp. Brak zaleglych urlop6w na wskazany dzieri.
- kopie obowiqzuj4cego dzisiaj Regulaminu Pracy, wynagrodzenia oraz Funduszu
Swiadczeri socjalnych,

Odp, Wewnqtrzne akty prawa z zakresu prawa pracy s4 wlasnoSciq obecnego
pracodawcy przeimowanych pracownik6w i nie ma podstaw do ich uiawniania do
publicznei wiadomoici. Sq one zgodne z obowi4zuiqcymi przepisami prawa pracy.
- Forma, rodzaj i termin zatrudniania przejmowanych pracownik6w,
Odp. Wszyscy pracownicy do przeiqcia w trybie art,23' zatrudnieni sa w oparciu o
umowQ o pracQ.
- Czy w516d pracownik6w wystqpuj4 osoby przebywajqce na dlugotrwalych zwolnieniach
lekarskich, urlopach macierzyfiskich, wychowawczych? Prosimy o dokladne zestawienie
os6b,
Odp, Obecnie na dlugotrwalym zwolnieniu lekarskim przebywajq 4 osoby.
- informacjq czy w5r6d os6b do przejqcia sq osoby niepelnosprawne - je5li tak w.iaki
stopniu niepelnosprawnoSci.

Odp. WSr6d pracownik6w sq osoby niepelnosprawne 3 w stopniu lekkim i 1 w
umiarkowanym,
- czy wszystkie osoby przejmowane majq wa2ne badania lekarskie i aktualne ksi42eczki
zdrowia?
- prosimy o podanie dat granicznych dla ka2dej przejmowanej osoby, kiedy koriczy sig
wa2noSi badari lekarskich,
Odp. Odp. Tak wszystkie osoby maiq badania lekarskie.
- Czy Zamawiajqcy posiada jakiekolwiek zalegto6ci z tytulu stosunku pracy wobec grupy
pracownik6w przewidzianych do przekazania?
Odp. ZamawiajEcy nie posiada jakiekolwiek zaleglo6ci z t5rtulu stosunku pracy wobec
grupy pracownik6w przewidzianych do przekazania
Je5li tak to z jakiego tytutu i w jakiej uysoko6ci? (w szczeg6lnoSci niewyplacone nagrody
jubileuszowe, op6inienia z wypiatq wynagrodze6, zalegloSci w oplacaniu skladek na ZUS,
nale2no6ci z tytulu nadgodzin, pracy w dni wolne, dy2ur6w itp.).
Odp. Zgodnie z odpowiedziq powy2ej.
faki jest stan godzin Swiqtecznych nadgodzin w rozbiciu na poszczeg6lnych
pracownik6w?
Odp, Zamawiaiqcy nie ma wiedzy w tym zakresie, Godziny Swi4teczne s4 okreSlone
w poszczeg6lnych pakietach,
- Prosimy o podanie dokladnych nazw i adres6w zwi4zk6w zawodowych dzialajqcych w
Szpitalu.

-

i

Odp. Odp. W Szpitalu dzialai4 nastqpuj4ce zwi4zki zawodower Og6lnopolski
Zwi4zek Zawodowy Technik6w Elektroradiologii, NSZZ Solidarno56, Zwi4zek
Zawodowy Pielqgniarek i Polo2nych, Zwi4zek Zawodowy Pracownik6w
Administracji i Obslugi oraz og6lnopolski Zwi4zekZawodowy Lekarzy.

- Czy Zamawiaj4cy

bqdzie ponosii pelna odpowiedzialno 3t za zobowi4zania wobec
pracownik6w przekazanycl'r nowemu wykonawcy w trybie art.23' kp powstale przed
dniem przekazania?

Odp. Nie, pracownicy s4 przejmowani od obecnego pracodawcy,

a nie od

Zamawiaiqcego.
- Czy przejmowani pracownicy sq ob.jqci ukladem zbiorowym pracy?
Odp. Nie.
- Czy istnieje jakiekolwiek odrqbne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisywany
ze zwi4zkami zawodowymi, w kt6rym pracodawca zobowi4zuje siq do jakichkolwiek
gwarancji w zakresie zatrudniania pracownik6w lub rvysokoici ich wynagradzania?
Odp. Wewnqtrzne akty prawa z zakresu prawa pracy sq wlasno6ci4 obecnego
pracodawcy przeimowanych pracownik6w i nie ma podstaw do ich ujawniania do
publicznej wiadomo6ci. 54 one zgodne z obowi4zujqcymi przepisami prawa pracy.
- Czy pracownicy s4 objqci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie
ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, kt6re to gwarancje mo94 uniemo2liwi6 modyfikacje
ich stosunk6w pracy?
Odp. Wewnqtrzne akty prawa z zakresu prawa pracy sq wlasnoici4 obecnego
pracodawcy przejmowanych pracownik6w i nie ma podstaw do ich ujawniania do
publicznei wiadomo6ci. 54 one zgodne z obowiqzuiqcymi przepisami prawa pracy,
- Czy pracownicy s4 objqci Zaktadowym Funduszem Swiadczefi Socjalnych, je6li tak to
proszq o jego udostqpnienie?
Odp. Wewnqtrzne akty prawa z zakresu prawa pracy sq wlasno6ciE obecnego
pracodawcy przeimowanych pracownik6w i nie ma podstaw do ich uiawniania do
publicznej wiadomo6ci. S4 one zgodne z obowi4zuj4cymi przepisami prawa pracy.
- Proszq o przekazanie danych dotycz4cych odpis6w dokonylvanych na ZFSS oraz na
obligatoryjne Swiadczenia socjalne.
Odp. Wewnqtrzne akty prawa z zakresu prawa pracy s4 wlasno6ci4 obecnego
pracodawcy przeimowanych pracownik6w i nie ma podstaw do ich uiawniania do
publicznej wiadomo6ci. S4 one zgodne z obowiqzuiqcymi przepisami prawa pracy.
- Prosimy poda6, jaka jest wysokoSd wynagrodzeri przejmowanych pracownik6w z
wyszcze96lnieniem koszt6w, wynagrodzenia zasadniczego, premii, ZUS-u itp. na
poszcze96lnego pracownika.

Odp. Pracownicy otrzymuiE wynagrodzenie w wysoko3ci minimalnego

wynagrodzenia zgodnie z obowiEzujEcymi przepisami prawa.
Pytanie 30
Ze wzglqdu na brak informacji w zai4czniku 3a [o kt6rym mowa w pkt. 2.7.3. SIWZ),
proszg o dokladne podane kosztu najmu.
Odp. Miesiqczne koszty naimu na dzieri dzisiejszy wynoszq 1988,05 zl netto. Nie
obeimuiq koszt6w wody i energii elektrycznej, kt6re s4 ponoszone przez firmq wg
wskazaf zamontowanych licznik6w.
Pytanie 31

Proszq o podanie informacji w jakim zakresie Wykonawca ma Swiadczyi ustugi na terenie

zewnqtrznym?
Odp. Zgodnie z zakresem obowi4zk6w okre5lonym w poszczeg6lnych pakietach
( szczeg6lnie pakiet nr 21,26).
Pytanie 32
Zwracamy siq z pro6ba o wprowadzenie do wzoru umowy ( zal. nr 1.1) zapisu
umo2liwiajqcego stronom rozwiqzanie umowy z 3 miesiqcznym okresem wypowiedzenia.
Proponujemy wprowadzenie nastqpujqcego zapisu: ,,Ka2da ze stron mo2e wypowiedzied
umowg z wa2nych powod6w z zachowaniem 3 miesiqcznego okresu wypowiedzenia."
Nale2y zauwaLyt, ie w przypadku um6w dlugoterminowych zawieranych na okres 2 - 3
lat w momencie zawierania umowy strony nie sq w stanie przewidzied wszystkich
okoliczno6ci oraz czynnik6w mogqcych mie6 negatywny wptyw na wykonywanie
zobowi4zari umownych dla ka2dej ze stron, jak r6wnie2 w spos6b kompleksowy i
wyczerpujqcy uregulowai procedury postqpowania w takich wypadkach, Wprowadzenie
mo2liwoSci rozwi4zania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw
prawnych do zakofczenia stosunku prawnego pomigdzy stronami, je2eli z okre6lonych
powod6w nie s4 one zainteresowane dalszym kontynuowaniem wsp6lpracy na
dotychczasowych warunkach. Majqc na wzglqdzie dynamikq 2ycia gospodarczego, czyli
pojawianie siq nowych technologii wykonywania zam6wieri, czy te2 nowych 6rodkdw,
mo2e po kilku latach dojSi do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym r6wnie2 zamawiajqcy
bqdzie chciai skorzystai z jednostronnego uprawnienia do zakoriczenia umowy przed
uplywem iej obowiEzywania. 0bowiqzuj4ce przepisy ustawy prawo zam6wieri
publicznych nie zawieraj4 w rym zakresie 2adnych zakaz6w.
Odp. Zamawiaiacy podtrzymuje zapisy projektu umowy w brzmieniu: ,,Kaida ze
stron moZe rozwi4zat umowQ w okresie iei trwania z zachowaniem
trzymiesiQcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiqzujqcym na koniec
miesiqca kalendarzowego".

Pytanie 33
Wnosimy o wyra2enie zgody na zatrudnienie pracownik6w na umowq zlecenie wyi4cznie
w przypadku naglych i niespodziewanych nieobecno5ci, pracownika zatrudnionego na
umowe o pracq, wynikajqcych z przyczyn losowych [m.in. zwolnienia lekarskie,
kwarantanny, porodu, urlopu na 2qdanie). KoniecznoSC zachowania wymogu
zatrudnienia wylqcznie na umowQ o prace w sytuacjach losowych, zdarzeniach
niemo2liuych do przewidzenia iest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzie6
ile os6b bgdzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na
umowQ o pracq poprzedzane jest spelnieniem szeregu wymagafi m. in. wykonaniem i
dostarczenia badari lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleri BHP, co w
sytuacjach naglych jest nierealne
i wJzmaga dodatkowego czasu. W zwiqzku z pov'ryLszym wnosimy jak na wstQpie.
Odp. Zamawiai4cy wyraZq zgodq tylko w sytuaciach losowych, Zgodnie z zapisem
rozdzialu 2,12 SIWZ Wykonawca po podpisaniu umowy, nie p6Zniei nit w dniu
rozpoczqcia wykonywania uslugi przedstawi Zamawiaiqcemu Wykaz os6b, kt6re
bqdq Swiadczy6 uslugq i udokumentuie formq ich zatrudnienia przedstawiaiqc na
24danie Zamawiaj4cego kopie um6w o pracq naip62niei w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy.
Pytanie 34
Z tre5ci art. 36b p.z.p. regulu.jqcego wprowadzanie podwykonawc6w wynika, i2
obowi4zek wskazania nazw podwykonawc6w dotyczy jedynie podwykonawc6w znanych

na etapie skladania oferty. Na etapie skladania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie
podat dokladnych danych podwykonawcy z kt6rego uslug bqdzie korzystal. Dopiero w

trakcie realizacji zam6wienia na potrzeby nale2ytego wykonania uslugi Wykonawca
mo2e skorzystaf z uslug podwykonawcy, a co za tym idzie przekazat. Zamawiajqcemu
wymagane dane i informacje o podwykonawcy (zgodnie z art.36b ust.1a P.zp.]. W
zwi4zku z pov'tyiszym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, 2e
obowi4zek wskazania nazw podwykonawc6w dotyczy jedynie tych, znanych na etapie
skladania oferty, kt6rzy w szczeg6lno5ci udostqpniaiE swoje zasoby lub kt6rych
wykonawca bqdzie chcial uwzglqdni6 w wyjaSnieniach niskiej ceny?
Odp. Tak, zgodnie z przepisami prawa.
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