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Nasz znak : ZP.271- 60.(38/2015)/2016        Kraków, 23.02.2016 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Całodobowy dozór obiektów Szpitala, zapewnienie codziennej obsługi w

zakresie żywienia pacjentów Szpitala oraz utrzymanie czystości w Szpitalu”
ZP 38/2015

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im.
Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  
w Krakowie, os. Na Skarpie 66 odpowiada na zapytania złożone przez Wykonawców w
niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1
Na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę są zatrudnieni przejmowani pracownicy?
Ile osób i do kiedy ma zawarte umowy o pracę na czas określony / na zastępstwo?
Odpowiedź:  Wszyscy  przejmowani  pracownicy  mają  umowy  o  pracę  na  czas
nieokreślony.

Pytanie 2
Ile osób przebywa na długich zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni) i do kiedy?
Odpowiedź: 2 osoby; do 8.02.2016 r. i do 18.02.2016 r.

Pytanie 3
Czy  wśród  osób  przewidzianych  do  przejęcia  są  osoby  przebywające  na  urlopach
macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych? Jeśli
tak to ile osób i do kiedy?
Odpowiedź: Brak takich osób.

Pytanie 4
Prosimy o podanie terminów ważności badań lekarskich (dat do kiedy) poszczególnych
pracowników przewidzianych do przejęcia.
Odpowiedź: Załącznik nr 4 do pisma.

Pytanie 5
Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników
zastosowanie ma Regulamin Wynagradzania czy Układ Zbiorowy pracy.
Odpowiedź: Regulamin Wynagradzania.

Pytanie 6
Proszę  o  przesłanie  kopii  wszystkich  aktualnych  Regulaminów,  Układu  Pracy,
postanowień (w tym Regulaminu Pracy,  Wynagradzania,  Układu Zbiorowego pracy,
Regulaminu  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych,  Regulaminu  Funduszu
mającego  zastosowanie  w  stosunku  do  osób  niepełnosprawnych)  mających
zastosowanie w stosunku do przejmowanych pracowników. Jedynie dogłębna analiza
tych  dokumentów  pozwoli  na  prawidłowe  skalkulowanie  kosztów  wynagrodzeń
pracowników podlegających przejęciu.
Odpowiedź: Dokumenty stanowią załącznik nr 6 do pisma.
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Pytanie 7
W jakich systemach czasu pracy zatrudnieni są poszczególni pracownicy?
Odpowiedź: Wszyscy pracownicy zatrudnieni są w równoważnym czasie pracy.

Pytanie 8
Prosimy o  wskazanie  ilu  pracowników z  przewidzianych  do  przekazania  kolejnemu  wykonawcy  jest  byłymi
pracownikami Zamawiającego.
Odpowiedź: Wszyscy pracownicy są byłymi pracownikami Zamawiającego.

Pytanie 9
Czy  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  przejęcia  pracowników  w  przypadku  rozwiązania  lub  zakończenia
kontraktu?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10
Czy  przejmowanym  pracownikom  przysługuje  uprawnienie  do  dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego
wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)?
Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 11
Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) Zamawiający bądź
obecny wykonawca wypłacił wszystkie wymagane kwoty?
Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 12
Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie ustawy z
dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr
149, poz. 1076)?
Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 13
W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r.
o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?
Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 14
Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy z dnia
22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149,
poz. 1076)?
Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 15
Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia? Jeśli tak, to które
składniki wynagrodzeń zostały zmienione?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16
Czy w stosunku do Zamawiającego toczą się postępowania sądowe wszczęte przez pracowników przewidzianych
do przejęcia? Jeśli tak, prosimy o podanie wykazu spraw ze wskazaniem wartości przedmiotu sporu, roszczenia
pracowników i etapu, na którym znajduje się sprawa.
Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego nie toczą się żadne postępowania.

Pytanie 17
Czy istniej jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami zawodowymi, w którym
pracodawca zobowiązał się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich
wynagrodzeń, także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego pracodawcę? Czy pracownicy są



objęci  jakimikolwiek gwarancjami  uniemożliwiającymi nowemu pracodawcy modyfikację treści  ich stosunków
pracy?
Odpowiedź: Nie istnieje żadne porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami zawodowymi, w
którym pracodawca zobowiązał się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub
wysokości  ich  wynagrodzeń,  także  w  przypadku  przejęcia  tychże  pracowników  przez  następnego
pracodawcę. Nowy pracodawca nie może modyfikować umów o pracę przejętych pracowników.

Pytanie 18
Czy  na  dzień  przejęcia  będą  jakiekolwiek  nieuregulowane  zobowiązania  w  stosunku  do  przekazywanych
pracowników? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej kwocie?
Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego na dzień udzielenia odpowiedzi – nie.

Pytanie 19
Ilu pracowników nabędzie uprawnień do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o podanie
ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących odpraw.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do pisma.

Pytanie 20
Ilu pracowników nabędzie uprawnień do nagród jubileuszowych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o podanie
ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących nagród.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do pisma.

Pytanie 21
Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członami związków zawodowych (jakich)? Jakie funkcje te osoby pełnią
w związkach?
Odpowiedź: Żadna osoba nie jest członkiem związku zawodowego.

Pytanie 22
Proszę  o  przedstawienie  wykazu  wykorzystania  urlopów  za  rok  2015 r.  na  poszczególnego  pracownika  z
uwzględnieniem  dodatkowych  urlopów  przysługujących  pracownikom  w  związku  z  orzeczeniem  o
niepełnosprawności
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do pisma.

Pytanie 23
Proszę o podanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych pracowników przewidzianych do
przejęcia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, dodatków do wynagrodzeń.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do pisma.

Pytanie 24
Czy w związku  z  koniecznością  przejęcia  pracowników na  podst.  art.  23’ KP nowy Wykonawca  przez  i  po
zakończeniu okresu gwarancyjnego będzie mógł zmienić warunki pracy oraz miejsce pracy pracownikowi?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 25
Proszę o wyszczególnienie osób, które obecnie znajdują się w wieku ochronnym /przedemerytalnym?
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do pisma.

Pytanie 26 
Proszę  o  wyszczególnienie  osób,  które  zatrudnione  są  z  orzeczonym  stopniem  niepełnosprawności  wraz  z
określeniem jego rodzaju?
Odpowiedź: Nie ma pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Pytanie 27
Prosimy o  podanie  zapisów znajdujących się  w umowach o  pracę  pracowników dedykowanych  do  przejęcia,
dotyczących dodatków do wynagrodzeń np. premia regulaminowa, dodatek stażowych, dodatek funkcyjny, dodatek
negocjacyjny itp.?
Odpowiedź: Nie ma takich zapisów.



Pytanie 28
Proszę o informację, czy w stosunku do Wykonawcy obecnie wykonującego przedmiotową usługę były, w okresie
trwania  umowy,  naliczane  kary  z  tytułu  nienależytego  wykonania  niniejszego  zadania?  Jeśli  tak,  proszę  o
wskazanie ile razy kary były naliczane i w jakiej wysokości.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 29
Czy w stosunku do pomieszczeń  kuchennych, które będą  wydzierżawione Wykonawcy, zostały wydane decyzje
nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez SANEPID, PIP, UDT lub inne inspekcje zewnętrzne dotyczące
stanu sanitarno – technicznego kuchni i jej pomieszczeń, ? Jeżeli są, to prosimy o podanie, jakie są  to zalecenia
oraz w jakich terminach należy je wykonać i po czyjej stronie leży koszt ich wykonania?
Odpowiedź: Wykonawca ma wykonać remont całej kuchni zgodnie z PFU i uzyskać wszystkie wymagane
przepisami  pozwolenia  i  uzgodnienia  projektowe i  budowlane.  Po zakończeniu remontu na Wykonawcy
ciąży obowiązek uzyskania wymaganych przepisami prawa pozwoleń i decyzji na przygotowanie posiłków w
wyremontowanej Kuchni Centralnej (SANEPID, PIP, UDT lub inne inspekcje zewnętrzne). 

Pytanie 30
Czy wszystkie pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy są  w odpowiednim stanie technicznym, pozwalającym
na rozdział i dystrybucję posiłków?
Odpowiedź: Na chwilę obecną istnieje możliwość wydzielenia pomieszczeń z przeznaczeniem na dostawę
posiłków, co nie zmienia faktu że należy wykonać remont pomieszczeń zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31
Czy pomieszczenia,  które  będą  wydzierżawione  Wykonawcy w  związku  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia
odpowiadają  przepisom prawa,  zasadom bezpieczeństwa  i  higieny pracy,  p.poż.,  uwzględniają  potrzeby osób
niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń zgodnie z wymaganiami dostępności do nich?
Odpowiedź: Nie, wymagają remontu zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 32
Czy w pomieszczeniach jest drożna kanalizacja oraz sprawna wentylacja?
Odpowiedź: Kanalizacja jest drożna, w okresie silnych burz występuje cofka z kolektora głównego – PFU
przewiduje montaż 2 szt. klap zwrotnych. Wentylacja – sprawna.

Pytanie 33
Czy  w pomieszczeniach do przejęcia znajdują się windy lub odstojnik tłuszczu. Jeżeli tak prosimy o informację
kto będzie odpowiedzialny za ich serwis i konserwację i w jakiej są one wysokości?
Odpowiedź: W pomieszczeniach kuchni są dwie windy – koszty serwisu i konserwacji ponosi Wykonawca.
Odstojnika tłuszczu brak.

Pytanie 34
Czy i jakie urządzenia podlegają Dozorowi Technicznemu? Kto będzie ponosił koszty dozoru i w jakiej są one 
wysokości?
Odpowiedź: Windy, autoklaw, koszty zgodnie z SIWZ ponosi Wykonawca.

Pytanie 35
Uprzejmie prosimy o informacje  czy w razie braku dostarczenia  energii  elektrycznej  Szpital  udostępni  Firmie
urządzenia do awaryjnego zabezpieczenia energii.
Odpowiedź: Pomieszczenia kuchni posiadają zasilanie rezerwowe.

Pytanie 36
Prosimy o podanie średniomiesięcznego kosztu netto za ostatnie 12 miesięcy:  cieplej  wody użytkowej,  zimnej
wody, ścieków, gazu, pary,  energii elektrycznej, c.o., wentylacji mechanicznej 
Odpowiedź: Woda ciepła – 2 036,00 zł
Woda zimna – 530,00 zł
Ścieki – 1289,00 zł
Para – brak
Gaz – Zamawiający nie posiada takich informacji, gdyż koszty ponosi obecny Wykonawca
Energia elektryczna (w tym wentylacja mechaniczna)- 1 314,98 zł
C.O. – 5,13 zł/m²



Pytanie 37
Prosimy  o  podanie  kwoty  brutto  jaką  Zamawiający  wydał  na  naprawy,  konserwacje  i  eksploatację  sprzętu,
urządzeń i budynek kuchni w ostatnim roku kalendarzowym.
Odpowiedź: Koszty  napraw, konserwacji  i  eksploatacji  sprzętu i  urządzeń ponosi Wykonawca aktualnie
świadczący usługę.

Pytanie 38
Prosimy o informacje w jakiej  wysokości  należy zapłacić  podatek od nieruchomości  (w związku z dzierżawą
pomieszczeń kuchni).
Odpowiedź: Podatek od nieruchomości jest po stronie Zamawiajacego.

Pytanie 39
Kto obecnie odbiera odpady pokonsumpcyjne i ile razy w tygodniu?
Odpowiedź:  Odpady pokonsumpcyjne z oddziałów szpitala na bieżąco odbiera firma świadcząca usługi w
zakresie żywienia pacjentów Szpitala, która ma podpisaną umowę na wywóz i utylizację ww odpadów z
Zakładami Sanitarnymi w Krakowie.

Pytanie 40
Kto  będzie  odpowiedzialny  za  zapewnienie  niezbędnej  liczby  pojemników  do  transportu  i  przechowywania
odpadów?
Odpowiedź: Pojemniki zapewnia Wykonawca.

Pytanie 41
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie przykładowych jadłospisów dekadowych obowiązujących w Szpitalu.
Odpowiedź:  Zamawiający  załącza  przykładowe  dekadowe  jadłospisy  (dieta  podstawowa,  dieta
łatwostrawna)  stanowiące załącznik nr 1 do pisma.

Pytanie 42
Ile osób aktualnie wykonuję usługę dystrybucji posiłków dla pacjentów szpitala 
Odpowiedź: Aktualnie usługę dystrybucji posiłków wykonuje min. 1 osoba na 40 pacjentów, dotyczy jednego
oddziału lub łącznie nie więcej niż 2 oddziałów mających łącznie maksymalnie do 40 pacjentów.

Pytanie 43
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. nr 112, poz.
1198) prosimy o podanie obecnej średniej dziennej stawki wyżywienia jednego pacjenta.
Odpowiedź: Cena brutto osobodnia wynosi 15,69 zł.

Pytanie 44
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. nr 112, poz.
1198) prosimy o podanie informacji na temat aktualnego kosztu netto wsadu do kotła.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich informacji.

Pytanie 45
Proszę  o  podanie  rzeczywistej  liczby  żywionych  pacjentów wg  -  ilości  posiłków (śniadań,  obiadów,  kolacji)
odniesieniu do poszczególnych miesięcy w  ostatnim roku kalendarzowym z podziałem na poszczególne oddziały
oraz diety.
Odpowiedź: Zamawiający załącza następujące załączniki - Ilość pacjentów żywionych w kuchni centralnej/
kuchni mlecznej z okresu czerwiec - grudzień 2015 r. z podziałem na Oddziały (załącznik nr 2 do pisma) oraz
Ilość  zamówionych  posiłków z  podziałem na  posiłki  (śniadania,  obiady,  kolacje),  oddziały  oraz  diety  w
grudniu 2015 r. (załacznik nr 3 do pisma).

Pytanie 46
Czy wszystkie oddziały wyposażone są w kuchenki oddziałowe? Ile i gdzie usytuowane są kuchenki oddziałowe i
które oddziały obsługują?
Odpowiedź: Kuchenki Oddziałowe znajdują się na Oddziale Dermatologicznym i w Oddziale Obserwacyjno
– Zakaźnym i są to jedyne kuchenki oddziałowe w szpitalu i obsługują one tylko te oddziały.



Pytanie 47
Kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku w kuchenkach oddziałowych?
Odpowiedź: Wykonawca świadczący usługę żywienia.

Pytanie 48
Ile obecnie jest używanych środków transportu do rozwożenia i zbierania termosów?
Odpowiedź: Transport jest świadczony zgodnie z aktualnie obowiązujacą umowa.

Pytanie 49
Kto ponosi odpowiedzialność za odśnieżanie terenu przyległego do kuchni oraz dachu budynku w którym znajduje
się kuchnia?
Odpowiedź: Teren przyległy  - Wykonawca, dach – Zamawiający.

Pytanie 50
Prosimy  o  informację  kto  będzie  odpowiedzialny  za  kup  sprzętu  do  wdrożenia  elektronicznego  systemu  do
zamawiania posiłków? Jeżeli wykonawca prosimy o informację jaki to ma być sprzęt i w jakiej ilości.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zainstalowania elektronicznego systemu do zamawiania posiłków, tak
aby działał na sprzęcie obecnie używanym przez Zamawiajacego i był kompatybilny z obecnie działającym
oprogramowaniem INFOMEDICA.

Pytanie 51
Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni wykonawcy internet do obsługi elektronicznego systemu do
zamawiania posiłków?
Odpowiedź: Tak, udostępni po konsultacji i na warunkach Sekcji Informatycznej Zamawiającego.

Pytanie 52
Kuchnia mleczna
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia kuchni mlecznej wraz z wyposażeniem.
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje tylko pomieszczenie kuchni mlecznej bez wyposażenia.

Pytanie 53
Kuchnia mleczna
Jakie jest wyposażenie pomieszczeń kuchni mlecznej
Odpowiedź:  Wyposażenie  znajdujace  się  w  kuchni  mlecznej  jest  własnością  firmy  obecnie  świadczącej
usługę.

Pytanie 54
Kuchnia mleczna
Czy pomieszczenia kuchni mlecznej wyposażone są w urządzenia do mycia, sterylizacji i pasteryzacji butelek i
smoczków, w tym min. autoklawy?
Odpowiedź: Wyposażenie jest własnością firmy obecnie świadczącej usługi w zakresie żywienia.

Pytanie 55
Kuchnia mleczna
Ile aktualnie średnio dziennie dostarczanych jest sterylnych butelek ?
Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający zamawia miesięcznie około 10 szt. pustych sterylnych butelek.

Pytanie 56
Kuchnia mleczna
Ile średnio dziennie będzie dostarczał sterylnych butelek nowy Wykonawca ?
Odpowiedź: Według bieżących potrzeb.

Pytanie 57
Kuchnia mleczna
Prosimy o informację ile średnio dziennie będzie żywionych dzieci w kuchni mlecznej.
Odpowiedź:  Zamawiający  załącza  załącznik  -  Ilość  pacjentów  żywionych  w  kuchni  centralnej/kuchni
mlecznej z okresu czerwiec - grudzień 2015 r. z podziałem na Oddziały (załącznik nr 2 do pisma).



Pytanie 58
Kuchnia mleczna
Kto odpowiada za zakup i uzupełniania butelek i smoczków?
Odpowiedź: Za zakup i uzupełnianie butelek i smoczków odpowiada Wykonawca.

Pytanie 59
Kuchnia mleczna
Czy występują przypadki dzieci żywionych w dwóch „kuchniach” równocześnie? Jak liczne?
Odpowiedź: Nie występują.

Pytanie 60
Kuchnia mleczna
Jaki jest asortyment mieszanek w kuchni mlecznej? 
Odpowiedź: Wykaz mieszanek znajduje się w załączniku nr 1.5. do SIWZ - WYKAZ DIET DLA DZIECI W
WIEKU 0-1,5 ROKU ZYCIA.

Pytanie 61
Kuchnia mleczna
Czy mieszanki poddawane są pasteryzacji?  
Odpowiedź: Tak

Pytanie 62
Kuchnia mleczna
Kto dostarcza mieszankę i na czyj koszt, jeśli zlecona jest mieszanka lecznicza?
Odpowiedź: Mieszankę dostarcza Wykonawca na swój koszt.

Pytanie  63
Zgodnie z art. 150 Zamówień Publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 
od 2% do 10%. Czy istnieje możliwość obniżenia wartości zabezpieczenia z 10% na 2 %, spowoduje to obniżenie 
ceny kontraktu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 64
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wykonaniem robót budowlanych w kuchni, wykonawca 
zobowiązany jest do zamknięcia produkcji na terenie kuchni, co skutkuje dowozem posiłków i mieszanek 
mlecznych z kuchni zewnętrznej w ciągu maksymalnych dwóch godzin. W związku z tym, iż usługa w trakcie 
planowanego remontu  obejmuje przygotowanie, zapakowanie, transport do kuchni oraz dystrybucję loco pacjent, a
czas ten  zgodnie z przepisami powinien wynosić maksymalnie do 2 h od wyprodukowania. Prosimy o zmianę 
wymogu dotyczącego czasu transportu posiłków maksymalnie do 1h.  W wyniku skrócenia czasu transportu 
możliwe będzie wykonanie całego procesu zapakowania, transportu i dystrybucji w ciągu maksymalnie 2 h?
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymogu odnośnie samego czasu transportu posiłków, wymaga 
natomiast by czas od momentu wytworzenia do momentu zakończenia wydawania posiłków dla wszystkich 
pacjentów nie przekraczał 2 godzin.

Pytanie 65
Czy wykonawca dobrze rozumie, że powinien dołączyć na potwierdzenie wydruk mapy/trasy wskazującą 
odległości zakładu / kuchni zapasowej  do siedziby Zamawiającego, przy użyciu narzędzia dostępnego w 
przeglądarce internetowej Google (- programu Google Maps dostępnego pod adresem http://maps.googe.pl/] w celu
potwierdzenia czasu dostawy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia wydruku mapy/trasy.

Pytanie 66
Czy do oferty należy dołączyć decyzję właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą kuchnie zewnętrzną 
główną oraz kuchnie mleczną do produkcji żywności oraz cateringu zewnętrznego?
Odpowiedź: Do oferty należy załączyć kopię Decyzji Właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczającego 
kuchnię zewnętrzną w tym kuchnię mleczną, w której Wykonawca będzie przygotowywał posiłki dla 
pacjentów Zamawiającego, do czasu wykonania prac remontowych w kuchni Zamawiającego.

http://maps.googe.pl/


Pytanie 67
Wobec  konieczności zostawiania posiłków w indywidualnym opakowaniu, kubków jednorazowych z uchem, 
opakowań na II śniadania i podwieczorki  prosimy o podanie średnio miesięcznych ilości opakowań 
jednorazowych koniecznych do realizacji zamówienia, z wyszczególnieniem rodzaju i ilości?
Odpowiedź: Ilość opakowań jest  uzależniona od liczby hospitalizowanych pacjentów i rodzaju zleconych
diet. Do tej pory średniodziennie wykorzystywano: 10 op. na zupy o poj. 400 ml; 90 op. na dietę płynną do
stosowania przez zgłębnik o poj. 500 ml; 120 op. na II śniadanie; 15 op. trójdzielnych

Pytanie 68
Ile kuchenek mikrofalowych i lodówek  powinien zapewnić Wykonawca?
Odpowiedź: Na chwilę  obecną 1 lodówkę i 16 kuchenek mikrofalowych. 

Pytanie 69
Jeżeli wykonawca dostarczy czajniki dla oddziałów  zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1.8 do SIWZ to nie 
musi dostarczać już termosów z kranikiem?
Odpowiedź: Należy dostarczyć czajnik + herbatę lub termos z herbatą (dostarczany i wymieniany przy 
śniadaniu, obiedzie i kolacji) w zależności od specyfiki oddziału.

Pytanie 70
W przypadku wyboru termosów zgodnie z załącznikiem nr 1.8 do SIWZ, czy termosy z kranikami mogą być 10l? 
Odpowiedź: Tak,  Wykonawca może dostarczyć termosy o większej pojemności maksymalnie o pojemności 
do 10 litrów lecz nie zmienia to ilości i częstotliwości dostarczanych termosów z herbatą na oddziały 
Zamawiającego.

Pytanie 71
W związku z odległością pomiędzy kuchnią a oddziałami oraz wymaganiem dystrybucji posiłków w systemie 
bemarowym prosimy o wskazanie, którymi windami należy transportować  wózki bemarowe z posiłkami na 
poszczególne oddziały w poszczególnych budynkach, wraz ze wskazaniem opasaniem drogi transportowej.
Odpowiedź: Załącznik nr 5 do pisma.

Pytanie 72
Odnośnie do dzierżawy pomieszczeń kuchni prosimy o następujące informacje dotyczące dzierżawionych 
pomieszczeń :
a) czy cena dzierżawy obejmuje podatek od nieruchomości 
b) prosimy o podanie spisu pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy
c) prosimy załączenie planu pomieszczeń
d) jaki jest miesięczny koszt dozoru autoklawu?
e) czy w przypadku kuchenek oddziałowych ponoszone są jakiekolwiek koszty dzierżawy lub mediów, jeżeli tak 

to prosimy o wyszczególnienie?
Odpowiedź:
a) Tak
b) Dzierżawa obejmuje pomieszczenia objęte PFU
c) W załaczeniu scan pomieszczeń obecnie wykorzystywanych dla potrzeb kuchni (oś 12 ÷23) – załącznik nr

7 do pisma.
d) 1 x na rok 180,00 zł
e) Nie

Pytanie 73
Czy Program Funkcjonalno-Użytkowy projektu przebudowy budynku Kuchnia-Pralnia oraz  wykonanie robót 
budowlanych, w oparciu o przygotowany projekt, niezbędnych do uruchomienia produkcji zatwierdzony jest i 
ustalony z konserwatorem zabytków w wymaganym zakresie?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 74
Zgodnie z §2   pkt. 6 oraz 7 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ustali wszystkie warunki wykonania 
remontu i projektu z konserwatorem zabytków?
Odpowiedź: Projekt termomodernizacji budynku jest uzgodniony z Konserwatorem Zabytków, natomiast
projekt przebudowy kuchni wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków przez Wykonawcę.



Pytanie 75
Prosimy o podanie pełnych procedur budowlano jakościowych ?
Odpowiedź: Warunki określone w PFU stanowią minimum wymagań jakościowych.

Pytanie 76
Prosimy o załączenie koncepcji technologicznych i branżowych modernizowanych pomieszczeń budynku kuchni 
(parter, piętro) zgodnie z załączonymi rzutami pomieszczeń zał. 1.3. - bez powyższej dokumentacji wykonawca nie
może rzetelnie przedstawić oferty cenowej do postepowania przetargowego, a przy kalkulacji każdy wykonawca 
może uwzględnić różne zakresy robót w pomieszczeniach kuchni? 
Odpowiedź: Zakres ten leży w gestii Wykonawcy z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Pytanie 77
Czy wykonawca może zmienić funkcjonalność  pomieszczeń kuchni na parterze, piętrze. Czy wykonawca może 
wyłączyć cześć nie wykorzystanych pomieszczeń i zmniejszyć koszty dzierżawy?
Odpowiedź:  Wykonawca  może  zmienić  funkcjonalność  pomieszczeń  kuchni  w  uzgodnieniu  z
Zamawiającym,  natomiast  nie  może  wyłączyć  części  niewykorzystanych  pomieszczeń,  a  tym  samym
zmniejszyć kosztów dzierżawy.

Pytanie 78
W jakim zakresie ma być objęty remont tunelu kuchni? 
Odpowiedź: Naprawa tynków, malowanie w obrębie pomieszczeń kuchni. 

Pytanie 79
W jakim zakresie i z jakich materiałów ma być wykonana stolarka wewnętrzna?
Odpowiedź: PCV.

Pytanie 80
Od strony elewacji północnej znajduje się zsyp ziemniaków, oknami  i murem  oporowym naświetleń pomieszczeń 
piwnic, który nie jest objęty programem funkcjonalno – użytkowym, jaki zakres robót ma być wykonany w tym 
zakresie?
Odpowiedź: Do zamurowania lub trwałego zabezpieczenia uniemożliwiającego ingerencję wód opadowych
do pomieszczeń  usytuowanych poniżej poziomu terenu.

Pytanie 81
Czy wykonanie remontu ma obejmować wymianę instalacji grzewczej, elektrycznej i wod-kan, jeżeli tak to 
prosimy o załączenie wytycznych?
Odpowiedź: Zgodnie z PFU.

Pytanie 82
Po przeprowadzonej wizji lokalnej oraz w nawiązaniu do termomodernizacji budynku objętej programem 
funkcjonalno-użytkowym musimy zaznaczyć, iż ślusarka okienna jest nie szczelna, z uszkodzeniami 
mechanicznym zawiasów i siłowników do otwierania, ubytki uszczelek powodują  przecieki wody opadowej do 
wnętrza. Prosimy o uwzględnienie wymiany w tym zakresie.
Odpowiedź:  Zamawiajacy  wymaga  wykonania  remontu  również  w  tym  zakresie  (naprawa  uszkodzeń
mechanicznych zawiasów i siłowników do otwierania oraz ubytków uszczelek).

Pytanie 83
Zapis dotyczący profili ceramicznych posadzka/ściana, ze względu na bardzo wysokie koszty nie jest obecnie 
stosowany w opracowywanych projektach technologicznych i nie jest wymagany w odbiorach PPIS. Prosimy o 
wykreślenie tego  zapisu z punktu 3.2.2.3 „Wymagania dotyczące architektury”.
Odpowiedź: Dopuszczamy inne rozwiązanie zgodne ze sztuką budowlaną.

Pytanie 84
Zamawiający wymaga załączenia wykazu wyposażenia do oferty §3.1. załącznik nr 7, natomiast dokumentacja 
projektowa powinna zostać opracowana po wygranym postępowaniu przetargowym. Prosimy o ujednolicenie 
zapisów w tym punkcie, poprzez zapis o załączenie wykazu do projektu po wyborze oferty. 
Odpowiedź: W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług  lub  robót  budowlanych  w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  do



dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 9 do SIWZ, który stanowi minimum wyposażenia kuchni i tym
samym ma być uwzględniony w projekcie przebudowy kuchni.

Pytanie 85
Prosimy o zmianę terminu usunięcia wad lub nieprawidłowości  do 10 dni roboczych.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 86
Proponujemy zmniejszenie okresu gwarancji jakości na roboty budowlane oraz instalacyjne na okres 3 lat 
gwarancji i 2 lata rękojmi?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 87
Zgodnie z informacją zawartą w SIWZ oraz z godnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ prosimy o udzielenie 
następujących informacji dotyczących przejęcia pracowników w trybie art. 23`.
a) Lista stanowisk do przejęcia wraz z pełną informacją dotyczącą wszystkich składników wynagradzania oraz 

z datą zatrudnienia u obecnego pracodawcy.
b) Prosimy o podanie dat urodzenia osób przeznaczonych do przejęcia. Czy wśród osób do przejęcia są osoby po

50  roku  życia?  Czy  są  osoby,  które  w  ciągu  najbliższych  72  miesięcy  nabędą  prawa  do  świadczeń
emerytalnych?

c) Prosimy o podanie informacji :
-   ilu pracowników  przebywało na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni w ciągu ostatnich 12 m-cy, w tym

również przebywających na zasiłku rehabilitacyjnym;
 ilu  pracowników  przebywa  aktualnie  na  zwolnieniach  lekarskich  powyżej  30  dni,  w  tym  również

przebywających na zasiłku rehabilitacyjnym;
Odpowiedź:
a) Załacznik nr 4 do pisma.
b) Załącznik nr 4 do pisma.
c) - 2 osoby

- 2 osoby

Pytanie 88
Prosimy  o  udzielenie  informacji  czy  Zamawiający  wymaga  pracowników  posiadających   wpis  na  listę
„kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” zgodnie z ustawa o ochronie osób i mienia? Czy Zamawiający
nie stawia jednak takiego wymogu?
Odpowiedź:  Zamawiajacy  nie  wymaga  pracowników  posiadających  wpis  na  listę  „kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej”. Zamawiajacy oczekuje świadczenia usług dozoru.

Pytanie 89
Prosimy o potwierdzenie, iż dozór na każdej portierni ma być prowadzony całodobowo przez 1 osobę na każdej
zmianie? 
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 90
Prosimy o informację czy strażnicy na portierniach mają również w zakresie obowiązków: obsługę monitoringu? 
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 91
Czy dla strażnika patrolującego teren zewnętrzny i obsługującego parking Zamawiający zapewni pomieszczenie,
ewentualnie budkę wartowniczą? Czy wiąże się to z dodatkowymi opłatami?
Odpowiedź: Strażnik patrolujący może korzystać z pomieszczeń portierni bez dodatkowych opłat.

Pytanie 92
W związku z zapisem (wzór umowy):
◦ „Zamawiający zastrzega możliwość okresowego wzmocnienia ochrony fizycznej na  poszczególnych obiektach

za uprzednim zleceniem pisemnym, zaś Wykonawca zobowiązuje się taką ochronę zapewnić nie więcej jednak
niż 2-3 razy w ciągu roku przez okres nie dłuższy niż 72h w ciągu jednej wzmocnionej ochrony fizycznej na
poszczególnych obiektach.”



◦ Prosimy o podanie maksymalnej ilości pracowników potrzebnych do wzmocnienia ochrony. Prosimy o podanie
maksymalnej ilości roboczogodzin, o które może nastąpić rozszerzenie usługi. Czy Wykonawca powinien to
wliczyć w całość usługi, czy rozliczenie nastąpi na podstawie odrębnego zlecenia? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten zapis z projektu umowy.

Pytanie 93
Czy w związku z przedstawieniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu z dnia 15
stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy z o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej
Inspekcji  Pracy  Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  uwzględnił  w  cenie  ofertowej  koszty  związane  z
zakładanym wprowadzeniem od dnia 1 lipca 2016 r. minimalnego wynagrodzenia dla osób wykonujących zlecenie
lub świadczących usługi  w wysokości  12 zł  za każdą godzinę pracy (zgodnie z art.  1 pkt  3 ww. nowelizacji,
wprowadzającym art. 8a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), czy też oferta powinna być sporządzona
w oparciu o przepisy na dzień składania oferty – to jest bez konieczności kalkulowania w cenie oferty planowanego
od 1 lipca 2016 r. minimalnej stawki 12 zł za każdą godzinę pracy osoby przyjmującej zlecenie lub świadczącej
usługi?
Odpowiedź: Kształtowanie ceny oferty nie leży w gestii Zamawiającego.

Pytanie 94
Zamawiający  żąda  archiwizacji  nagrań z  rejestratorów  z  danego  miesiąca  po  zakończeniu  danego  miesiąca 
przechowywania ich przez okres 12 m-cy na płytach CD. Uśredniając jakość nagrań dla jednej kamery - przez
okres 30 dni wymagane będzie do przeprowadzenia archiwizacji około 1000 płyt CD *85 kamer w systemie = 85
000 płyt  CD/ miesiąc przy cenie 0,50 zł / płytę da to koszty ponad 42  000 zł.  Dodać należy również koszty
wykonania zgrania materiału przez pracownika - średni czas około 6 minut/ płytę = 510 000 minut, czyli 8 500
godzin! Niezbędne będzie utworzenie 50 dodatkowych etatów do obsługi archiwizacji nagrań, generujących
koszt pracy ponad 109 000 zł miesięcznie. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie monitoringu. Patrz załącznik
nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 95
Łącznie  daje  to  koszt  około  151  000  zł  /miesiąc,  czyli  7  248  000  zł  przez  okres  48  miesięcy.
Czy Zamawiający przewiduje możliwość usunięcia tego zapisu z SIWZ lub inny sposób archiwizacji nagrań?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie monitoringu. Patrz załącznik
nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 96
Czy w związku z przedstawieniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu z dnia 15
stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy z o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej
Inspekcji  Pracy  Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  uwzględnił  w  cenie  ofertowej  koszty  związane  z
zakładanym wprowadzeniem od dnia 1 lipca 2016 r. minimalnego wynagrodzenia dla osób wykonujących zlecenie
lub świadczących usługi  w wysokości  12 zł  za każdą godzinę pracy (zgodnie z art.  1 pkt  3 ww. nowelizacji,
wprowadzającym art. 8a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), czy też oferta powinna być sporządzona
w oparciu o przepisy na dzień składania oferty – to jest bez konieczności kalkulowania w cenie oferty planowanego
od 1 lipca 2016 r. minimalnej stawki 12 zł za każdą godzinę pracy osoby przyjmującej zlecenie lub świadczącej
usługi?
Odpowiedź: Kształtowanie ceny oferty nie leży w gestii Zamawiającego.

Pytanie 97
Proszę  o  potwierdzenie,  iż  w  przypadku  składania  oferty  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
zamówienie  (tj.  Konsorcjum  firm)  wystarczające  będzie,  gdy  tylko  podmiot  realizujący  czynności  związane
bezpośrednio z ochroną wykaże się posiadaniem Koncesji MSWiA.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 98
Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zwracam  się  z  prośbą  o  zmniejszenie
ustanowionej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia z 10% na 5% wskazując, iż przy tak
złożonym  przedmiocie,  a  co  za  tym  idzie,  bardzo  dużej  wartości  umowy,  ustanowienie  zabezpieczenia  w
maksymalnej wysokości stanowi nieuzasadnione obciążenie wykonawcy jeszcze przed podpisaniem umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



Pytanie 99
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę,  aby wykonawca przy realizacji  niniejszego zamówienia
mógł korzystać  z podwykonawstwa w zakresie produkcji i dostarczania posiłków przez pierwsze 12 m-cy podczas,
których będzie trwał remont kuchni centralnej, jeśli podwykonawca taki posiada i zostanie załączona do oferty
Decyzja  właściwego  Inspektora  Sanitarnego  dopuszczająca  kuchnię  zewnętrzną,  w  której  wykonawca  będzie
przygotowywał posiłki do czasu wykonania prac remontowych w kuchni Zamawiającego, do produkcji żywności
(w tym kuchnię mleczną).
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  korzystanie  z  podwykonawstwa  w  zakresie  produkcji  i
dostarczania posiłków przez okres remontu kuchni Zamawiającego, jeśli podwykonawca posiada i załączy
do  oferty  Decyzję  właściwego  Inspektora  Sanitarnego  dopuszczającego  do  produkcji  posiłków  kuchnię
główna,  kuchnię  mleczną.  Decyzja  ma dotyczyć  kuchni,  w której  podwykonawca będzie  przygotowywał
posiłki  dla  pacjentów Zamawiającego.  Zamawiający nie  ogranicza  w żaden sposób podwykonawstwa w
niniejszym postępowaniu. 

Pytanie 100
Proszę podać  miesięczną kwotę netto i  brutto z ostatniej faktury (grudzień 2015r.) za usługę sprzątania.
Odpowiedź: 203.490,66 zł netto, 235.596,98 zł brutto

Pytanie 101
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany wysokości kary opisanej w §29 pkt. 2 Umowy z 10% na 5%
w związku z całkowitą wartością zamówienia, gdzie w koszt wykonania niniejszego zadania wykonawca musi
wkalkulować ewentualne kary.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 102
Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  dysponował  4  kolibami  dwukołowymi.  Proszę  o  wyjaśnienie,  co
Zamawiający rozumie pod tym pojęciem? 
Odpowiedź: Koliby dwukołowe to wózki dwukołowe przechyłowe.

Pytanie 103
Zamawiający wymaga (zał. nr 1 do SIWZ AD.3. pkt 2.3 a) 2), aby Wykonawca dysponował wózkami do transportu
odpadów komunalnych i  medycznych o wymiarach 1,1m³,  proszę podać czy wózki te mieszczą się do windy,
ponieważ z doświadczenia Wykonawcy są one zbyt duże.
Odpowiedź: Wózki mieszczą się w windach, którymi dysponuje Zamawiający.

Pytanie 104
Proszę podać, czy wystarczy że Wykonawca w załączniku nr 8 do SIWZ (wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia) poda  osoby odpowiedzialne za nadzór budowlany, czy należy również podać osoby
odpowiedzialne za nadzór usługi żywienia pacjentów oraz utrzymania czystości. 
Odpowiedź:  W załączniku nr 8 do SIWZ należy wskazać osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował
przy realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. V.1.c SIWZ. 

Pytanie 105
Proszę podać średniomiesięczną ilość:

a) zabiegów operacyjnych
b) zabiegów septycznych
c) zgonów
d) porodów 

Odpowiedź: Średniomiesięczna ilość na 2015 r.:
a) zabiegów operacyjnych - 777
b) zabiegów septycznych – brak danych, Zamawiający nie prowadzi takiej statystyki
c) zgonów – 89
d) porodów - 207

Pytanie 106
Proszę podać ilość łóżek na poszczególnych oddziałach.
Odpowiedź: 
1) Oddział Chorób Wewnętrznych I – 42
2) Oddział Chorób Wewnętrznych II – 62



3) Oddział Chorób Wewnętrznych III – 39
4) Oddział Chirurgi Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej – 40
5) Oddział Chirurgi Ortopedyczno-Urazowej – 50
6) Oddział Chirurgi Dzieci- 20
7) Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 74
8) Oddział Pediatrii – 36 
9) Oddział Dermatologiczny – 40
10) Oddział Obserwacyjno-Zakaźny – 45
11) Oddział Okulistyczny – 12
12) Oddział Otolaryngologiczny – 35
13) Oddział Neurologiczny -28
14) Oddział Urologiczny – 16
15) Szpitalny Oddział Ratunkowy – 8
16) Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapii – 12
17) Oddział Noworodków - 40

Pytanie 107
Wobec faktu, iż w formularzu oferty należy podać cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi a w załączonej tabeli
wskazującej na ceny jednostkowe należy je pomnożyć przez 30 dni proszę o dokonanie zmiany treści wskazanych
dokumentów w taki sposób aby możliwe było obliczenie ceny z uwzględnieniem okoliczności, iż niektóre miesiące
mają więcej niż 30 dni. W wypadku odmowy dokonania wskazanej zmiany proszę o jednoznaczne wskazanie, w
którym miejscu załączonej do formularza oferty tabeli należy podać cenę za liczbę dni przekraczającą przyjętą
średnią 30 .
Odpowiedź:  Podane w formularzu oferty ilości dni (30 dni) stanowią ilość szacunkową dni niezbędną do
oszacowania  wartości  oferty.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  na  etapie  realizacji  umowy  będzie  wyliczane
zgodnie z zapisami § 25 i 26 umowy.  

Pytanie 108
Czy na terenie Szpitala istnieje możliwość zamontowania pralnico-suszarki?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga, aby mopy prane były na zewnątrz w profesjonalnej pralni.

Pytanie 109
Proszę podać krotność oraz metraż powierzchni podlegającej dezynfekcji przy użyciu nadtlenku wodoru.
Odpowiedź: Zamawiający nie może precyzyjnie udzielić  odpowiedzi,  dezynfekcja przy użyciu nadtlenku
wodoru wykonywana jest według potrzeb i nie można jej przewidzieć.

Pytanie 110
Proszę podać średniomiesięczne zużycie emulsji/mydła w płynie wraz z podziałem na strefę „szarą’ i „ białą”  
Odpowiedź: Średniomiesięczne zużycie emulsji/mydła w płynie: strefa „biała” - 320,5 L; strefa „szara” -  
25 L

Pytanie 111
Proszę podać średniomiesięczne zużycie worków foliowych z podziałem na kolor i pojemność oraz wraz z 
podziałem na strefę „szarą’ i „ białą”  
Odpowiedź:  Średniomiesięczne zużycie worków foliowych:

Strefa „biała” Strefa „szara”

Worki 120 l

niebieskie 390 rolek 30 rolek

czerwone 420 rolek 0

żółte 50 rolek 8 rolek

zielone 30 rolek 7 rolek

Worki 60 l

niebieskie 400 rolek 50 rolek

czerwone 370 rolek 0



żółte 20 rolek 5 rolek

zielone 20 rolek 7 rolek

Worki 35 l

niebieskie 150 rolek 0

czerwone 170 rolek 0

Pytanie 112
Proszę podać średniomiesięczne zużycie ręczników papierowych wraz z podziałem na strefę „szarą’ i „białą”. 
Odpowiedź:  Średniomiesięczne  zużycie  ręczników  papierowych:  strefa  „biała”  -  420  kartonów,  strefa
„szara” - 30 kartonów. 

Pytanie 113
Proszę podać średniomiesięczne zużycie papieru toaletowego oraz parametry (małe czy Jumbo?) wraz z podziałem 
na strefę „szarą” i „ białą”  
Odpowiedź: Średniomiesięczne zużycie papieru toaletowego: 
Papier toaletowy JUMBO: strefa „biała” - 160x12 rolek, strefa „szara” - 40x12 rolek. 
Papier toaletowy mały: strefa „biała” - 192 rolki, strefa „szara” - 0

Pytanie 114
Proszę podać średniomiesięczne zużycie preparatów do myjek-dezynfektorów oraz jakie preparaty są do nich 
obecnie stosowane.
Odpowiedź: Nazwa preparatu: KALIGATOR, średniomiesięczne zużycie: 10 l

Pytanie 115
Proszę podać jakiego rodzaju myjki-dezynfektory (nazwa, typ) posiada Zamawiający wraz z ich ilością.
Odpowiedź: U Zamawiającego są myjnie producentów: Discher Piccolo 500 PD, TORNADO, EUROMAT.
Aktualnie Zamawiający posiada 22 myjki-dezynfektory do basenów i kaczek.

Pytanie 116
Proszę podać czy na dzień rozpoczęcia usługi Wykonawca musi uzupełnić jakieś pojemniki, podajniki, dozowniki, 
koszy. Jeśli tak, proszę podać ich ilość z podziałem na rodzaj. 
Odpowiedź: Zamawiający nie może tego przewidzieć.

Pytanie 117
Zamawiający wymaga uzupełnienia ok. 200 kubłów pedałowych na odpady zakaźne, proszę podać ich 
wymiary/pojemność.
Odpowiedź: Zamawiający podał pojemność kubłów w załączniku nr 1.21. do SIWZ.

Pytanie 118
Proszę podać wymiary wycieraczek, które ma zapewnić Wykonawca. Czy w zakres usługi wchodzi ich serwis. 
Odpowiedź: Wymiary wycieraczek: min. 3 m x 1,5 m; min. 1,5 m x 1 m oraz wycieraczki małe standardowe;
Wykonawca zapewnia serwis.

Pytanie 119
Proszę potwierdzić, że procedury w zakresie świadczonej usługi utrzymania czystości Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia po podpisaniu umowy. 
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu procedury w zakresie świadczonej
usługi utrzymania czystości do 14 dni od podpisania umowy.

Pytanie 120
Proszę podać czy pomieszczenia szatni udostępniane Wykonawcy są wyposażone w szafki BHP? Jeśli nie, kto ma 
je zapewnić? 
Odpowiedź:  Tak,  pomieszczenia  szatni  są  wyposażone  w  szafki  BHP  Zamawiającego,  ale  są  one
wyeksploatowane. Konieczność uzupełnienia w razie potrzeby leży po stronie Wykonawcy.



Pytanie 121
Proszę podać, czy udostępniane Wykonawcy pomieszczenia są wyposażone w meble (szafki, biurka, krzesła itd.)? 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 122
Proszę potwierdzić, że zakres usługi obejmuje mycie żaluzji, a nie pranie ekstrakcyjne.
Odpowiedź: Zakres usługi obejmuje zarówno mycie żaluzji i pranie ekstrakcyjne.

Pytanie 123
Proszę podać z czego wykonane są sufity w Centralnej Sterylizatorni, czy są one zmywalne? Proszę podać jaki jest 
dedykowany preparat do ww. czynności.
Odpowiedź:  W Centralnej  Sterylizatorni  jest  sufit  podwieszany,  kasetonowy.  Stosowany  specjalistyczny
preparat do mycia/dezynfekcji.

Pytanie 124
Proszę podać, czy Zamawiający posiada pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie. Jeśli tak, proszę podać ich 
ilość oraz pojemność.
Odpowiedź: Nie posiada.

Pytanie 125
Proszę podać, czy u Zamawiającego występują myjnie do obuwia operacyjnego, jeśli tak proszę podać ich ilość 
oraz kto zapewnia do nich środki.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada odrębnej myjni do obuwia operacyjnego.

Pytanie 126
Proszę podać czy w zakres usługi wchodzi dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Po czyjej stronie 
leży zapewnienie preparatu do ww. czynności. Jeśli do Wykonawcy to czy Zamawiający dopuści  preparat na bazie 
skażonego etanolu o pełnym spektrum działania.
Odpowiedź: Tak, w zakres usługi wchodzi dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych. Zapewnienie
preparatu leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza preparatu na bazie skażonego etanolu.

Pytanie 127
Proszę podać jakiego rodzaj podłóg występują u Zamawiającego wraz z metrażem.
Odpowiedź:  Podłogi  występujące u Zamawiającego: wykładzina żywiczna,  płytki  pcv,  płytki  ceramiczne,
wykładziny pcv, parkiety, panele, lastriko, terakota, wykładzina dywanowa. Metraż:

Lp. Rodzaj podłogi Powierzchnia podłogi
(% udział w powierzchni całkowitej)

1. Wykładzina dywanowa 1
2. panele 0,2
3. terakota 30
4. lastrico 27
5. Wykładzina pcv 39,8
6. Wykładzina epoksydowa

(żywiczna)
2

Pytanie 128
Proszę podać jakiego rodzaju podłogi podlegają konserwacji wraz z ich metrażem.
Odpowiedź: Wszystkie rodzaje podłóg nadają się do konserwacji  adekwatnie do materiału,  z którego są
wykonane. Metraż - zgodnie z załącznikiem nr 1.14. do SIWZ.

Pytanie 129
Proszę podać metraż dywanów oraz wykładzin dywanowych.
Odpowiedź: ok.170 m2

Pytanie 130
Proszę podać metraż mebli tapicerowanych lub ich ilość.
Odpowiedź: Meble tapicerowane materiałem ok. 40 m2.  Meble  tapicerowane (derma skaj) ok. 250 m2



Pytanie 131
Proszę podać, czy w załączniku nr 10 Wykonawca ma umieścić wszystkie pozostałe preparaty (np.  preparaty do 
odmrażania oraz chwastobójczych i pielęgnacji roślin). Jeśli tak, do jakiego rodzaju środków należy je 
zakwalifikować?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 132
Proszę podać ilość koszy na terenie zewnętrznym waz z ich pojemnością
Odpowiedź: Załącznik nr 1.21. do SIWZ.

Pytanie 133
Proszę podać, po czyjej stronie leży zapewnienie skrzyń na piasek? 
Odpowiedź: Po stronie firmy wykonującej usługę.

Pytanie 134
Czy na terenie Zamawiającego można pryzmować śnieg?
Odpowiedź: Można w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Pytanie 135
Proszę podać, czy oprócz zapewnienia usługi całodobowo na Bloku Operacyjnego, Traktu Porodowego, Sali Cięć, 
SOR Wykonawca ma zapewnić tzw. „serwis nocny”.
Odpowiedź:  Wykonawca  winien  zapewnić  stały  „serwis  nocny”  dla  pozostałych  oddziałów/komórek
organizacyjnych Szpitala.

Pytanie 136
Proszę podać, czy na terenie Szpitala znajdują się kontenery (ilość) lub istnieje możliwość ich zainstalowania do 
składowania liści, traw, suchych gałęzi? 
Odpowiedź: Kontenery zamawia Firma wykonująca usługę.

Pytanie 137
Proszę podać, po czyjej stronie leży zapewnienie sadzonek kwiatów? 
Odpowiedź: Po stronie firmy wykonującej usługę. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu 100 szt. bratków
i 100 szt. aksamitek rocznie. 

Pytanie 138
Proszę podać, kto zapewnia środki do odchwaszczania oraz pielęgnacji roślin? 
Odpowiedź: Zamawiający

Pytanie 139
Czy w zakres  pielęgnacji kwiatów i krzewów  wchodzi podlewanie, nawożenie roślin? Jeśli tak, kto zapewnia 
odżywki, wodę do podlewania? 
Odpowiedź:  W zakres  pielęgnacji kwiatów i krzewów  wchodzi ich podlewanie, nawożenie i plewienie oraz
czynności  wymienione  w  załączniku  1.20  do  SIWZ.  Odżywki  i  wodę  do  podlewania  -  po   stronie
Zamawiającego.

Pytanie 140
Czy w zakres usługi wchodzi mycie okien na wysokościach wymagający użycia technik alpinistycznych lub 
specjalistycznego sprzętu (podnośniki). Jeśli tak, proszę podać ich metraż oraz krotność mycia.
Odpowiedź:  W  zakres  usługi  wchodzi  mycie  okien  wymagające  użycia  spec.  sprzętu  (podnośnik)  –
szacunkowy metraż ok. 801 m² oraz szyb windowy windy zewnętrznej - ~90,00m².  Mycie 1x kwartał i wg
potrzeb.

Pytanie 141
Proszę podać koszt jednego badania mikrobiologicznego oraz średniomiesięczną ilość
Odpowiedź:  Koszt  badania jest  uzależniony od jego rodzaju.  Ilość  badań uzależniona jest  od sytuacji  i
potrzeb.



Pytanie 142
Proszę podać, czy oprócz przynoszenia do łóżka i wynoszenia od łóżka basenów i kaczej występują inne czynności 
pomocnicze przy pacjencie. Jeśli tak, proszę o wymienienie tych czynności.
Odpowiedź: Nie występują inne czynności wykonywane przy pacjencie.

Pytanie 143
Proszę podać jaki procent usługi stanowią czynności pomocnicze przy pacjencie.
Odpowiedź: Nie występują inne czynności wykonywane przy pacjencie.

Pytanie 144
W związku z tym, iż w zakresie przedmiotu zamówienia są czynności, które spełniają przesłanki do zwolnienia z 
podatku od towarów i usług VAT (w zakresie czynności stricte pomocniczych) proszę o wskazanie, w którym 
miejscu oferty należy podać cenę za ich wykonanie oraz, w którym miejscu/ w jaki sposób -  wzoru umowy cena ta
zostanie wskazana. Proszę o dokonanie zmiany formularza oferty i wzoru umowy w taki sposób, aby było możliwe
podanie osobno ceny zwolnionej z podatku VAT.
Odpowiedź: W zakresie przedmiotu zamówienia nie ma czynności pomocniczych.

Pytanie 145
Czy Zamawiający definiuje sposób zatrudnienia osób wykonujących usługę?
Odpowiedź: Nie definiuje.

Pytanie 146
Pragniemy poinformować, że w trakcie procesu dekontaminacji z zastosowaniem nadtlenku wodoru osadza się on 
na powierzchniach, a po wymaganym czasie ekspozycji ulega utlenieniu. Proszę podać, czy Zamawiający dopuści 
do stosowania mobilne urządzenie spełniające wszystkie warunki zawarte w zał. nr 1 do SIWZ w pkt AD.3. 2.3 a) 
5, ale nie posiadającego zapisu: „Aparat po zakończonym procesie dekontaminacji zapewnia bezpieczne usuwanie 
nadtlenku wodoru z poddanego dekontaminacji pomieszczenia”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 147
Błędnie podliczony metraż dla budynków C i C1 oraz Budynku T i M w załączniku 1.14 do SIWZ proszę o 
weryfikację.
Odpowiedź:  Zamawiający  zweryfikował  metraż  budynków  i  załącza  zmodyfikowany  załącznik  do
niniejszego pisma. 

Pytanie 148
Prosimy o doprecyzowanie pkt 10 Organizacji Żywienia - przy jakiej temperaturze powietrza uznaje się dzień jako
upalny ?
Odpowiedź: Powyżej 30ºC na zewnątrz.

Pytanie 149
Czy  w  przypadku  zmiany  organizacji  w  Szpitalu  i  ew.  modyfikacji  ilości  osób  koniecznych  do  dystrybucji
posiłków Zamawiający przewiduje odpowiedni wzrost wynagrodzenia wykonawczy za usługę? 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 150
Prosimy o doprecyzowanie,  że do czasu wykonania prac remontowych w kuchni Zamawiającego, Wykonawca
musi zapewnić transport posiłków z kuchni zewnętrznej w czasie od momentu załadunku posiłków do termosów do
momentu zakończenia czynności podawania posiłków pacjentom? Ze względu na możliwe zagrożenie rozwojem
bakterii w trakcie długotrwałego przewożenia, a następnie przeładunku posiłków do wózków bemarowych oraz
samego załadunku na naczynia - czas od momentu wytworzenia do momentu zakończenia wydawania posiłków nie
powinien być dłuższy niż 2 godziny. Prosimy o potwierdzenie.  
Odpowiedź: Wykonawca musi zapewnić transport posiłków z kuchni zewnętrznej tak aby czas od momentu
wytworzenia do momentu zakończenia wydawania posiłków dla wszystkich pacjentów nie przekraczał  2
godzin.
 
Pytanie 151
Wnosimy o wprowadzenie do treści ogłoszenia o zamówieniu oraz  SIWZ zapisów wynikających z art. 24 ust 2a 
ustawy Pzp tj.:



"Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy 
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 
Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął 
konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu 
obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków 
zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia."
oraz
w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy składającego ofertę, na
potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia oraz braku wykluczenia w trybie art. 24 ust. 2a ustawy
Pzp,  wprowadzenie  wymogu  dołączenia  do  oferty  informacji  o  usługach  w  których  wykonawca  w  sposób
zawiniony poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  w  szczególności,  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub
rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  w  okresie  3  lat  przed  terminem
wszczęcia postępowania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 152
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III pkt. 4 SIWZ określa pojęcie utrzymania czystości w
szpitalu jako:  usługi  utrzymania czystości w zakresie strefy białej, strefy szarej, terenów zewnętrznych i terenów
zielonych, w związku z powyższym prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, iż taką samą definicję
utrzymania  czystości  w  szpitalu  (usługi  utrzymania  czystości  w  zakresie  strefy  białej,  strefy  szarej,  terenów
zewnętrznych i terenów zielonych) należy odnieść do usług wymienionych m.in. w rozdziale V pkt 1 ppkt b SIWZ
(usługa nr 3).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia wymagając wykazania
się świadczeniem usługi utrzymania czystości w wielooddziałowym szpitalu ze szczególnym uwzględnieniem
strefy „białej” i „szarej”.

Pytanie 153
W przedmiarach dotyczących termomodernizacji jest docieplenie stropodachu granulatem wełny poz. przedmiaru
6.1. i 6.2., ale budynek nie posiada przestrzeni stropodachowej na dokonanym przeglądzie była rozmowa o zmianie
na styropapę. 
Trzeba dopytać jaka grubość oraz metodę wykonania pasa pod rynnowego. Generalnie w obmiarach do przetargu
brak jest mowy o naprawie dachu są tylko drobne uzupełnienia papy.
Odpowiedź: Budynek posiada stropodach – prace należy wykonać zgodnie z projektem termomodernizacji,
wszelkie  zmiany  materiałów  będą  uzgadniane  na  etapie  realizacji  zamówienia  z  projektantem  
i Zamawiającym. 

Pytanie 154
Bardzo  proszę  o  udostępnienie  projektów  kuchni  i  piwnicy  (najlepiej  w  formacie  DWG  lub  PDF),  które  są
niezbędne do przygotowania kosztorysów przebudowy tych pomieszczeń.
Odpowiedź: Zamawiający załącza scan pomieszczeń obecnie wykorzystywanych dla potrzeb kuchni (oś 12
÷23) – załącznik nr 7 do pisma.

Pytanie 155
Dotyczy systemu monitoringu.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymienione w Opisie
przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie monitoringu. Patrz załącznik
nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 156
Prosimy o wyjaśnienia odnośnie ilości kamer dla Pawilonu A-A1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
podaje następujące dane:
„Pawilon A-A1:
b) kamery wewnętrzne – 5 sztuk,
klatki schodowe 6 sztuk:
- na poziomie półpięter w kierunku: wejść do Oddziałów I Wewnętrzny i Otolaryngologiczny oraz I Wewnętrzny i 
III Wewnętrzny,



- na poziomie: wejść do Oddziałów Urologii i administracji oraz wejścia od strony lądowiska, 
korytarze 12 sztuk:
- korytarz wewnątrz Oddziału Urologii,
- korytarze w Administracji,
hole 8 sztuk:
- wszystkie piętra Pawilonu A1,”
Ile Wykonawca powinien założyć kamer wewnętrznych w Pawilonie A- A1? Czy prawidłowa jest liczba 5 kamer?
Czy  Wykonawca  powinien  założyć  łącznie  26  szt.  kamer  wewnątrz  dla  Pawilonu  A-A 1  tj.  6  na  klatkach
schodowych, 12 na korytarzach, 8 na holach? Prosimy o weryfikację dot. ilości kamer wewnętrznych.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie monitoringu. Patrz załącznik
nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w następującym zakresie:

1. pkt. V.1.a SIWZ

Było:
a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  
nakładają obowiązek ich posiadania: 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest posiadać: 
1.  aktualną  koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

osób i mienia;
2.  uprawnienia  w  zakresie  wytwarzania  odpadów  pokonsumpcyjnych  w  rodzaju  –  kod  18.01.82*

(pozostałości  żywienia  pacjentów  oddziałów  zakaźnych)  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 2001 Nr 112 poz.1206).

Winno być:
a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania: 
Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązany  jest  posiadać  aktualną   koncesję
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie ochrony. 

2. Zmieniono pkt. VI.B.9 SIWZ nadając mu następujące brzmienie: 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI B pkt.1-8. 

3. Dodano w pkt. VII SIWZ ppkt 10 o następującej treści: 
Oświadczenie Wykonawcy, że zawrze umowę na wywóz i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych z 
odpowiednią firmą świadczącą tego typu usługi i przedłoży ją Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający zmienia również termin składania i otwarcia ofert:
 termin składania ofert: 17.03.2016 r. do godz. 11:00
 termin otwarcia ofert: 17.03.2016 r. godz. 11:30

Załącznikami do niniejszego pisma są:
 Załącznik nr 1 – Przykładowe jadłospisy dekadowe
 Załącznik nr 2 – Ilość żywionych pacjentów
 Załącznik nr 3 – Ilość zamawianych posiłków
 Załącznik nr 4 – Lista przejętych pracowników
 Załącznik nr 5 – Mapka
 Załącznik nr 6 – Regulaminy
 Załącznik nr 7 – Plan pomieszczeń kuchni

Ponadto Zamawiający załącza zmodyfikowany SIWZ, zmodyfikowane załączniki nr 1, 1.5.,  1.6., 1.7., 1.10., 
1.12., 1.14., 1.19., 13 do SIWZ.



Powyższe odpowiedzi na pytania zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące.

      ZATWIERDZIŁ:
                                      Dyrektor Szpitala
                                    Dr med. Zbigniew J. Król


