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Nasz znak : DO – ZP /337 /2014                                                          Kraków, dnia 26 listopada 2014 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala Specjalistycznego im.
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”

(ZP 35/2014) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66
w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

1.  Pytanie 

Czy  Zamawiający  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  wiedzy  i  doświadczenia  wymaga  od
Wykonawców:  wykazania się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia jest krótszy w tym okresie  co najmniej 2 usługami utrzymania czystości wykonanych
lub  wykonywanych  w  specjalistycznym  szpitalu  wielooddziałowym  o  wartości  minimum
1.000.000,00  zł  rocznie  brutto  każda,  odpowiadające  swoim  rodzajem  opisowi  przedmiotu
zamówienia (rozdział III pkt. A SIWZ oraz sekcji II pkt. II.1.5 ppkt. 1 ogłoszenia o zamówieniu) co
do zakresu czynności, wielkości powierzchni, charakterystyki obiektu i powierzchni?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca musi wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie
ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie  co najmniej 2
usługami  utrzymania  czystości  wykonanych  lub  wykonywanych  w specjalistycznym  szpitalu
wielooddziałowym o wartości minimum 1.000.000,00 zł rocznie brutto każda.

2. Pytanie 
Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 
985, 1047 i 1473 oraz 2014 r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232), która weszła w życie z dniem 
19.10.2014r. Wprowadziła zapisy obligujące podmiot udostępniający zasoby zgodnie z art. 26 ust. 
2B  ustawy do solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba ża za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi 
winy.
Czy w związku z powyższym Zamawiający potwierdza, ze w przypadku gdy Wykonawca wykazując 
spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polegać będzie na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, z którego wynikać będzie:
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- zakresu udostępnionych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystywania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówie-
nia,
- charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
 wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi prawne dysponowanie zasobami.
W przypadku przekazania potencjału wiedzy i doświadczenia np. poprzez przekazanie zasobów, 
osobowych, technicznych, technologicznych, szkoleń, itp. sposób ich przekazania oraz formę wraz z 
dokumentem potwierdzającym dokonanie tych czynności.
W przypadku przekazania potencjału technicznego podanie formy dysponowania sprzętem z 
zastrzeżeniem, iż Zamawiający może żądać od podmiotu dokumentów potwierdzających prawne 
dysponowanie zasobami oraz dowodów, że podmiot użyczający ma prawo dysponować potencjałem 
technicznym i osobowym w postaci np. aktu własności, umowy dzierżawy.
Oraz
- oświadczenie podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2 b, iż 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów.
Odpowiedź:
Do § 19 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ z dnia 4 listopada 2014r.  dodaje się 
ust. 5 w brzmieniu:
„Podmiot udostępniający zasoby zgodnie z art. 26 ust. 2b  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), odpowiada solidarnie  z Wykonawcą za szkodę 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy.” 
3. Pytanie
Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy dzierżawy z członkiem 
Konsorcjum, który nie jest liderem?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy najmu przez członka Konsorcjum , który nie 
jest liderem pod warunkiem uzyskania pełnomocnictwa do podpisania umowy najmu od 
ustanowionego lidera konsorcjum.

4. Pytanie
Proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące zapisy w umowie wprowadzenie 
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1)stawki podatku od towarów i usług,
2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Odpowiedź:
Zamawiający w § 12 pkt. 7 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ zastrzegł, że 
zmiana stawki VAT wynikająca ze zmiany przepisów, nie stanowi zmiany treści umowy, a więc
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 dopuścił zmianę  wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT. Na zmianę 
wynagrodzenia związaną z  pozostałymi punktami Zamawiający nie wyraża zgody 

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają
się wiążące.

Z poważaniem,

Zatwierdził:
Kierownik Zamawiającego

Dr med. Zbigniew J. Król
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