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Dotyczy przetargu nieograniczonego: ,,Uslugi kompleksowego, specialistycznego sprzqtania i
uEzymania czystosci w obiektach ZamawiaiQcego, iak tet wykonywanie czynno3ci pomocniczych przy
paciencie na zlecenie personelu medycznego"

Dyrekcja Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na ponizsze
pytania

1. W zwi4zku z moZliwoSciq zlo2enia oferty wsp6lnej uprzejmie prosimy o modyfikacjq zapisu wzoru
umowy dol ilo3ci egzemplarzy dla stron na poniZszy: "(...) po iednym z egzemplarzu dla
kazdego z konsorciant6w wystqpuiqcych wsp6lnie lub "(...) 2 egzemplarze dla Wykonawcy",
odp. TAK

2. Ninieiszym wnosimy o dodanie do treSci siwz badania podstawy wyklurzenia wykonawry
okreslone.i w arl 24 usL 5 pkt 2 i 4 ustawy Prawo zam6wieri publicznych (PZP).

Z naszych dotychczasowych analiz wynika, Ze w postqpowaniach, w kt6rych nie przewidziano ww.
fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty skladajq podmioty, kt6rym w ostatnich tnech latach
wypowiedziano umowy o zam6wienia ptJbliczne z pruyczyn leiEcej po stronie wykonawcy.
Zamawiaj4cy bqdecy szpitalem w szczeg6lny spos6b powinien zwr6cie uwaggna ryzyka zwi4zane
z nienalezltym wykonywaniem uslug bqdqcych przedmiotem zam6wienia.
Rlzyka sanitarno-epidemiologiczne, a co za tym idzie zagroienie zdrowia i Zycia pacjent6w
spowodowane dezorganizacjq prary plac6wki (w drastycznych przypadkach nawet koniecznoSd
odwolania planowanych operacji lub zabieg6w medycznychJ mo2e naraziC szpital na powazne
konsekwencje.
Zamawiaj4cy - jako gospodarz postqpowania - powinien zapewnii sobie jak najszerszy katalog
narzqdzi przewidzianych prawem, co umozliwi mu gruntownE weryfikaciq potencialu
wykonawc6w oferujqcych swoje usiugi oraz ewentualnq eliminacjq tych wykonawcdw kt6rzy nie
wykonali Iub nienale2ycie wykonali zam6wienia publicznego.
W naszei ocenie tak szerokie podejscie do aspektu badania wiarygodnosci wykonawc6w
skladaj4cych ofertQ zminimalizuje po stronie Zamawiaj4cego ryzyko wyboru Wykonawcy, kt6ry
ma juZ w okresie ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o zam6wienie publiczne,
wl4czaie zzatrzymaniem gwaranc.ii nale2ytego wykonania (w wysokoSci ponad 350 tys. zi), przez
co narazi] zamawiaj4cego z segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo powaZne ryzyka
sanitarno-epidemiologiczne.
Brak w przedmiotowym postqpowaniu fakultatywnych przestanek wykluczenia wykonawc6w na
podstawie art.24 usL 5 pkt 2 i 4 PZP spowoduje brak realnej mozliwosci weryfikacji przez
Zamawia.iqcego negatywnego doswiadczenia Wykonawc6w, dlatego - maj4c na wglEdzie Paflstlva
uzasadniony interes polegajECy na maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakl6conego
Swiadczenia uslug medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powyzei.



Odp. Zamawiai4ry nie wyrai4 zgody.

3. Zwracamy siQ proSb4 o skr6cenie terminu platnoSci z 60 dni (zgodnie z siwz) na 30 dni

Odp. zamawiaiqcy nie wyraz4 zgody.

4. Prosimy o potlvierdzenie, i2 kazda kontrola jakosci i prawidtowosciwykonanych przez wykonawcq

czynnoSci w danym miesiEcu rozliczeniowym bqdzie dokon),wana w obecno5ci oracownika

wykonawcv i potwierdzona protokolem kontroli.
Odp. TAK.

5. Prosimy o potwierdzenie, 2e plolqkqblko!]lf!.ll bqdq zawieraly ewentualnq informaciq o:

. niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu uslugi

. czasie jaki zostal wyznaczony wykonawcy na usuniqcie wszelkich usterek stwierdzonych
podczas kontroli,

. informacjq czy usterki te zostaly usuniQte.

W przypadku gdy usterki nie zostanq usuniqte w wlznaczonym czasie/terminie, bqd4 one
podstawE do stlvierdzenia niewykonania lub nienaleZytego wykonania uslugi w protokole
miesiQcznym oraz naliczenia kar umownych.

Odp. TAK
6. Prosimy o potlvierdzenie, iZ podstawe wystawienia ewentualnych kar umownych za niewykonanie

Iub nienaleZyte wykonanie uslugi, bqdzie obustronnie nodoisanlr miesiqczny protok6l odbioru

uslugi sporzqdzany na koniec okresu rozliczeniowego.
Odp. TAK.

7. Niniejszym uprzejmie prosimy o obni2enie wysokoSci kar umownych zawartych w par. 8 wzoru
umowy (zal. Nr 3 do siwz ). Zaproponowane przezZamawiajAcego postanowienia umowy w naszej

ocenie spelniajq przeslanki kar ra24co wyg6rowanych przez co naruszajE zasady swobody um6w
oraz r6wnoSci stron umowy.

ArL 5 KC - definiujqc naduiycie prawa podmiotowego - stanowi,2e: "nie mo2na czynid ze swego
prawa u2ytku, kt6ry bytby sprzeczny ze spoleczno-gospodarcz),m przeznaczeniem tego prawa lub z
zasadami wsp6l2ycia spolecznego".

Jednoczesnie art.482 KC okreSla funkcjq odszkodowawczo-kompensacyjnE oraz dyscyplinujEca insqrtucji
kary umownej, kt6ra ma za zadanie przymusi6 Wykonawcq do prawidlowego wykonania zobowi4zania.
Istote kary iest zatem obciEZenie dlu2nika obowi4zkiem zaplaty okreslonej kwoty za niewykonanie lub
nienalez,te wykonanie umowy, niezaleZnie od tego, czy wierzyciel poni6si szkodq (wyrok Sqdu
Apelacyjnego w Bialymstoku z 30 listopada 2016 roku, sygn. akt I ACa 491/16).
Powyisze wskazuje, 2e kara umowna jako surogat odszkodowania, nie moZe prowadzid do
nieuzasadnionego wzbogacenia siq wieruyciela (wyrok SEdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 wrzesnia
2070 r.,Y ACa 267 /70).

Maiac na wzglqdnie dotychczasow4 liniq orzecznictlva przy ocenie czy zasfizezona kara umowna
jest raz4co wyg6rowana naleiy uwzglqdnic relacjq pomiqdzy wysokosci4 zastrueionej kary umownej
a wysoko6ci4 wynagrodzenia nale2nego stronie zobowiEzanej do zaplaty kary umownej (wyrok
z 1-l pardziernika 2016 r. S4d Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 7673/75 oraz wyrok Sqdu
Najwyzszego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13, OSP 2015)
W rozumieniu arl 484 $ 2 kc. oceny takiej nale2y dokonaC w kontekscie caloksztaltu okolicznoSci sprawy,
uwzglqdniajqc przedmiot umowy, okolicznosci, na jakie kara umowna zostala zastrzeiona, cel tej kary,
spos6b jej uksztaltowania, okoliczno6ci, w jakich doszlo do sytuacji uzasadniajEcej naliczenia kary, wagq i
zakres nienalezytego wykonania umowy, stopiefi winy, charakter negatywnych skutk6w dla drugiej strony
itp. (zob. wyrok S4du Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r.,l ACa26174,LEXnr 1,466927').

W zwiEzkr: z powyitszym - w celu zachowania zasady r6wno6ci sron umowy oraz swobody um6w,
kt6re sE podstawowymi zasadami polskiego prawa cywilnego - wnosimy o ponown4 analizq wysokosci kar
i okreslenie ich na takim poziomie aby nie nastEpilo zachwianie r6wnowagi pomiqdzy stronami umowy
poprzez jednostronne narzucenie raz4co wyg6rowanych kar umownych.

Odp. Zamawiaiqry podtrzymuie zapisy SIWZ.
8. Niniejszym wnosimy o modyfikacjq zapis6w wzoru umowy w zakresie mo2liwoSci jednostronnego

wyi4czania czqSci usiugi.



Z naszego wieloletniego doswiadczenia w zakresie obslugi obiekt6w Slu2by Zdrowia wynika,2e
czasowe ograniczenia ustugi sprowadzaj4 siq w wiqkszoSci przypadk6w do zmniejszenia obsiugiwanej
przez Wykonawcq powierzchni, ale najczQSciej nie dochodzi do zmniejszenia iloSci (likwidacji)
obsiugiwanych l62ek ani tez do redukcji personelu niezbqdnego do prawidlowego funkcjonowania tej
jednostki. Faktycznemu ograniczeniu ulega jedynie sprzatana powierzchnia a reszta skladnik6w takich jak
materialy higieniczne, materiaty eksploatacyjne oraz wymagania co do pracy personelu pozostaj4 bez
zmian; s4 jedynie przenoszone w inne miejsca szpitala.
W takich sytuaciach od Wykonawcy oczekuje siq zabezpieczenia wszystkich niezbqdnych Srodk6w do
realizacji uslugi w niezmienionym zakresie, ograniczajec jednoczeSnie jego przych6d wynikaj4cy z umowy,
co jest ktzywdzace dla Wykonawc6w.

Obecna treSi umowy daje zbytni4 swobodq redukowania wynagrodzenia Wykonawc6w
w okolicznosciach wyieczenia czqsci usiugi, dlatego wskazanym jest wprowadzenie mechanizmu
umoZliwiajqcego sprawiedliwe traktowanie Wykonawc6w w takich syfuacjach.
Automatyczne stosowanie obnizenia wynagrodzenia w proporcji do zakresu wymaganych ustug mo2e
prowadzi( w skrajnych przypadkach do koniecznosci wykonywania uslugi z razEc4 strat4 po stronie
Wykonawcy. leSli zamawiajqcy w niekontrolowany spos6b bqdzie mial mo2liwo(C ograniczania zakresu
przedmiotu zam6wienia - opis przedmiotu zam6wienia stanie siq niejednoznaczny, przez co wlaSciwe
oszacowanie ryzyka zwiEzanego z rcalizacjq zadania bqdzie bardzo trudne. Niesie to za sob4 konselcwencje
w postaci problem6w z wlaSciwq wycenE oferty przez Wykonawcq.

Zamawiajqcy powinien wyraZnie okreslii wszelkie parametry zam6wienia oraz jego ryzyka tak aby
Wykonawcy mogli Swiadomie i rzetelnie realizowae powierzone im zadania. Zamawia)qcy zwi4zany jest
treSciA umowy, zatem wszelkie zmiany umowy dotyczEce zakresu przedmiotu 6wiadczenia winnywymagad
zgody obu stron oraz formy pisemnego aneksu, w przeciwnym razie nalezy umozliwid Wykonawcy
rozwiqzanie umowy za wypowiedzeniem.

W zwiqzku z poryLszym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy poni2szych mechanizm6w
umoZliwiajqcych sprawiedliwe traktowanie Wykonawcy:

Par.10 usL 2
1. Zakres dopuszczalnych zmianwtelkofci przedmiotu umowy, w czasie na joki umowa zostala zdwarta,

nie moie przekraczaC 10 0/6 pierwotnej wartoSci umowy, z wylqczeniem zmian bedqcych nastepstwem
zmian przepisdw, o ktfrych mowa w art 142 ust 5 ustawy Prawo zamdwiert publicznych. Strony
ustalojq, i2 wszelkie zmiany, o kt1rych mowa w niniejszym punkcie wymagojq zachowania

A g o dn toweg o okr esu wy p rze dzen ia.

2. W przypadku, gdyby wystqpita potrzeba dokonaniq zmiany wielkolci przedmiotu zdmdwienio o

wskainiku wyiszym, nii okreflony w ust 7, strony podejmq negocjacje zmierzajqce do ustolenio

wielkoSci zmiany przedmiotu zam1wienia, sposobu wykonywania umowy po wprowadzeniu takiej
zmiany oraz zasad wzajemnych rozliczei. Zmiany w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie

wymagajq dla swojej wdino{ci formy pisemnego aneksu.

3. W przypadku gdy Strony nie dojdq do porozumienia co do wszystkich warunk5w wspdlprary, bqdi w
pnypadku gdy zmiany, kt6re majq byt wprowadzone v) istntny sposdb zmieniajq pierwotny
przedmiot umowy, strony mogq rozwiqzot umowg z zachowaniem 3 miesigcznego okresu
wypowiedzenia.

4. lako zmiany w istotny sposdb zmieniojqce pierwotny przedmiot umowy uznaje sig w szczegdlnolci:
a. zmianq reLimu sanltarnego pomieszczefi objqtych uslugq,

b. zmiong ilolci lrodkdw eksploatacyjnych niezbqdnych do wykonania uslugi w zakreste
pnekroczajqcym iloici irodk6w pierwotnie dedykowanych do realizacji umowy

c. zmianq proporcji uslug skladowych, wchodzqcych w zakres umow o w stosunku do
pierwotneg o pnedmiotu umowy.

Odp. Zamawiaiecy nie wyra2q zgody,

9. Dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem zar6wno Prezesa Urzqdu 0chrony Danych Osobowych, jak
i Najwy2szej Izby Kontroli, charakter czynnoSci przedmiotowego zam6wienia nie uzasadnia zawierania



umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wobec uznania, 2e charakter pracy
pracownik6w Iiniowych nie polega na dokonywaniu jakichkolwiek operacji na danych osobowych.

Dnia 1.9 sierpnia 2019 roku ukazal siq raport NlK, kt6ry jest efektem przeprowadzenia w 23
plac6wkach medycznych w Polsce audytu z zakresu charakteru przetlvarzania danych osobowych w tych2e
plac6wkach pod kqtem zgodnosci przetlvarzania danych szczeg6lnej kategorii (,,wra2liwych") z przepisami
RoDO. W siedmiu skontrolowanych szpitalach (29,2Vo) praktykowano udzielanie upowa2nieri do
przetwarzania danych osobowych, w tym medycznych, pracownikom obsiugi: salowym i sanitariuszom.
Funkcje tych os6b nie wiEzaiy siq jednak w spos6b bezpoSredni z udzielaniem Swiadczef opieki zdrowotnei
inie powinny one mieC dostqpu do danych medycznych pacjent6w. Gt6wnq przyczyn4 upowa2niania
pracownik6w obslugi do przetlvarzania danych osobowych byl sposdb organizacji pracy podmiot6w
leczniczych. Upowa2nienia te wydawano osobom transportujacym pacjent6w na badania lub zabiegi, wraz
ze skierowaniem lub wynikami badari- Jakwskazuje NIKwswoim raporcie, mo2liwe jest jednak organizacja
transportu chorego i odbioru wynik6w badafi, zapewnia.jqca wlaSciwq ochronq danych zawartych
w dokumentacii medycznej pacjenta, bez koniecznoSci dostqpu do niej pracownik6w obslugi. Sprz4tanie
pomieszczei, dbanie o czystost pacjent6w, transport chorych i kierowanie pojazdem nie stanowi celu
przetvearzania,tzasadniajqcego dostqp do danych z historii choroby pacjent6w szpitali. Zgodnie z arl 5 ust.
1 i art. 6 usl 1 R0D0, pnetlvarzanie danych powinno bye ograniczone do tego, co jest niezbqdne do cel6w
przetwafl ania. W takim przypadku wystarczaiqce byloby zatem odbieranie od pracomik6w zobowiEzania
do zachowania w tajemnicy informacji, z kt6rymi mogliby miei kontakt w trakcie wykonywania
obowi4zk6w sluibowych. Moiliwe jest r6wniei wysylanie skierowafl i odbieranie wynik6w badaA za
pomocq system6w informatycznych, a w przypadku braku takiej funkcjonalnosci - w zamykanych
kopertach. Nie ma r6wnieZ powodu udzielania pracownikom sprz4taiqcym upowaznien do danych
medycznych pacjent6w. NIK nie kwestionuje natomiast dostQpu do zwyklych danych osobowych pacjent6w
(jak imiQ i nazwisko) personelowi pomocniczemu i pracownikom obslugi, jezeli iest to niezbqdne do
wlaSciwej realizacji zadaf.

Wobec powyzszego, jedynym i odpowiednim Srodkiem zarad.czym jest odebranie od pracownika
liniowego jedynie o3wiadczenia o zobowi4zaniu do zachowaniu danych w poufno5ci, jeSli w jaki5 spos6b
pracownik przy wykonywaniu swoich obowiqzk6w stuzbowych z takimi danymi m6glby siq zetknqC,
dlatego tez prosimy o rezygnacjg z ',,{ymogu zawarcia umowy powierzenia.

Odp. Zamawiaiecy nie wyraZq zgody,

10. Dotyczy zapis6w wzoru umowy.

W S 5 punt IV. Zatrudnienie znajdu.ie siQ dwukrotnie odwolanie do przepis6w ustawy z dnia 29
sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych - aktprawny,kt6ry Zamawiajqcy miai na my6li juZ
nie obowiqzuje i powinien on byf zast4piony ROZP0RZADZENIEM PARLAMENTU EUR0PEISKIEG0
I RADY (UE) 20L6/679zdnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zkl z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepl,'vvu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych).
Odp. W/w zmiany zostan4 wprowadzone do umowy.

11. Prosimy o potlvierdzenie, 2e do obliczenia ceny ofertowej wykonawca zobowi4zany jest

zastosowad stawki i wartosci minimalnego wynagrodzenia obowi4zujqce dla roku 2020 r.,
poniewaZ od stycznia 2027 ZamawiajEcy zastosuje wobec tych stawek waloryzacje zgodnie z

rozporz4dzeniem rozporz4dzeniu Rady Ministr6w z dnia 15 wrzeSnia 2020 r. w sprawie wysoko5ci
minimalnego wynagrodzenia za ptacg oraz wysoko(ci minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
(D2.U.2020 poz.1596).

Odp. Tak, zgodnie z zapisami SIWZ (roz.dz.2.7.1.)
12. Czy zamawiaj4cy Wrazi zgodq aby zwiqkszona dezynfekcja w sltuacji zagrolenia

epidemiologicznego , epidemiE, pandemi4, stanem nadzwyczajnym, byla wykon;'wana za

dodatkowa optat4, oddzielnq faktur4 poza pierwotnE uslug4 ?

Odp. Tak, tylko w sytuacii epidemii lub pandemii. Zamawiai4cy kaidorazowo bQdzie ustalal
zakres prac i Zqdal wyceny.

13. W punkcie 2.5,18. opisu Przedmiotu Zam6wienia zamawiajEcy zleca wykonawcy wykonanie
dodatkowej dezynfekcji , mycia .. jeZeli nastapi4 sltuacje wyj4tkowe np. epidemia . Czy w zwi4zku



z tym zamawiajEcy zapewni dodatkowe Srodki bqdZ qrazi zgodg aby zwiqkszona ilo5i Srodk6w
byla rozliczona oddzielnq fakturq ?

Odp. Tak w sytuaciach nadzwyczainych Zamawiaiecy przeprowadzi negociacie z

Wykonawc4 celem ustalenia, kto zapewni dodatkowe Srodki.
14. . Zamawiajacy posiada zmywarki do naczyri kilku producent6w i wymaga Srodk6w w zale2noSci

od wymagafl producenta. Jako, Ze wiqkszoSf producent6w zmywarek dopuszcza inne Srodki niZ
wlasne, prosimy o dopuszczenie Srodk6w do zm)'warek jednego producenta (plyn, ptyn
nabtyszczajqcy, Srodek do odkamieniania), maj4ce szerokie zastosowanie w profesjonalnych
zmywarkach wielu producent6w?

Pytanie podyktowane jest tym, aby nie mno2yc Srodk6w w wykazie Srodk6w.
Odp. zamawiaiqcy wyraiq zgode,

75. Czy Zamavnajqcy posiada 2aluzje, rolety, wertykale materialowe, kt6re wymagajq prania.

Odp. Zamawiaiqcy posiada ialuzie, rolety, wertykale materialowe, nie wymagaiq one prania
tylko odkurzania.

Z powa2aniem:
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