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Gliwice, dn. 26.11.2019r. 
Nr sprawy-146/PN/19              
 

Wyjaśnienia treści siwz 
 
 
Zamawiający, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu  
p/t „Kompleksowe usługi utrzymania czystości” wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści siwz. 
Poniżej zamieszczamy pytania Wykonawców w formie niezmienionej i odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie 1  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż Wykonawca dobrze rozumie, że zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 do SIWZ, wchodzą w zakres zadań wykonawcy: 
1) odbieranie basenów, kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-wanienek itp.,  
2) pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej pacjenta, 
3) pomoc przy unieruchomieniu pacjenta (izba przyjęć), 
4) pomoc w ubieraniu i rozbieraniu pacjenta (izba przyjęć), 
5) pomoc przy ułożeniu pacjenta w gabinecie (blok), 
6) pomoc przy transporcie pacjenta (izba przyjęć), 
7) pomoc przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego (izba przyjęć), 
8) pomoc przy ułożeniu pacjenta na stole operacyjnym, 
9) pomoc w ustawieniu stołu operacyjnego do zabiegu i ułożeniu pacjenta, w tym pomoc w 
czynnościach związanych z myciem pola operacyjnego, 
10) transport leków z Apteki szpitalnej, 
transport badań/wyników do/z laboratorium/pracowni do oddziałów według potrzeb  
Odpowiedź 
Opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje w żadnym miejscu czynności wskazanych przez 
Wykonawcę, za wyjątkiem transportu leków. Transport leków opisany jest w Załączniku nr 5 do siwz 
Cz.II pkt 1 i 2.  
 
Pytanie 2  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż Wykonawca dobrze rozumie, że zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 do SIWZ, do zadań wykonawcy należy: odbieranie basenów, 
kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-wanienek transport leków z Apteki szpitalnej, transport 
badań/wyników do/z laboratorium/pracowni do oddziałów według potrzeb? 
Odpowiedź 
Jak pytanie nr 1. 
 
Pytanie 3  
W załączniku nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w części VI pkt. 3 Zamawiający określił, 
że: ”Transportem na terenie obiektów Zamawiającego będą zajmowały się osoby zatrudnione poza 
obszarem medycznym, (wyjątek stanowi transport ubrań pacjentów do/z depozytu szpitalnego).” 
Transport na terenie obiektów Zamawiającego obejmuje obszar medyczny oraz obszar pozamedyczny, 
w  tym transport na obszarze medycznym obejmuje szerszy zakres niż uwzględniony przez 
Zamawiającego:” transport ubrań pacjentów do/z depozytu szpitalnego”. 
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu: części VI pkt. 3 opisu przedmiotu 
zamówienia lub zmianę zapisu, która umożliwi podporządkowanie pracowników zajmujących się 
transportem odpowiednio do obszarów: „medyczny”; „niemedyczny” nie tylko w  zakresie transportu 
ubrań do/z depozytu szpitalnego, ale w pełnym zakresie usługi transportu. Dzięki modyfikacji zapisów 
Zamawiający zapewni, że usługa transportu będzie mogła być wykonana sprawnie, co będzie 
korzystne dla pacjentów przebywających w Szpitalu. 
Odpowiedź 
Zapis dotyczy osób, a nie miejsca  -  czynności wykonują osoby zatrudnione w obszarze 
niemedycznym.  Zamawiający równocześnie podkreśla, że usługi będą świadczone na rzecz 
Zamawiającego, a nie pacjentów. 
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Pytanie 4  
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy – poprzez dookreślenie zasad 
realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. (...) 
Zamawiający nie zawarł w projekcie umowy  wszystkich  obligatoryjnych przesłanek zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp , w związku z tym prosimy o 
uzupełnienie treści wzoru umowy w tym zakresie.  
Odpowiedź 
Zamawiający zmienił zapisy umowy dotyczące zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 
142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym § 9 ust. 4 i 5 otrzymują 
brzmienie: 
"4. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione jedynie w przypadku ustawowej 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, 
4)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w  

  ustawie z dn. 04.10 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych 
 -  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt 2), 3) i 4) może nastąpić wyłącznie po wcześniejszych negocjacjach z 
 Zamawiającym. Obowiązek udowodnienia wpływu ustawowych zmian na wynagrodzenie leży po stronie 
 Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenie wymaga pisemnego aneksu do umowy, z określeniem daty 
 obowiązywania." 
 
Pytanie 5  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż Wykonawca dobrze rozumie, że zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 do SIWZ, tabela Bloki Operacyjne pracownik Wykonawcy 
powinien być obecny podczas zabiegów oraz w razie skażenia/zabrudzenia (zapis pod tabelką) 
powinien na bieżąco reagować na potrzeby personelu medycznego tj. usuwać zabrudzenia i 
wykonywać inne czynności niezbędne do prawidłowego przebiegu np. pomoc w ustawieniu stołu 
operacyjnego do zabiegu i ułożeniu pacjenta, w tym pomoc w czynnościach związanych z myciem 
pola operacyjnego 
Odpowiedź 
Pracownik Wykonawcy przydzielony do bloku operacyjnego ma być obecny zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. Oznacza to obecność na bloku, a nie na sali operacyjnej, a tym bardziej podczas 
zabiegu. Sugerowane przez Wykonawcę czynności są jego własną interpretacją opisu przedmiotu 
zamówienia. Pracownik Wykonawcy zobowiązany jest do wykonania wymaganych czynności po 
zakończeniu zabiegu, a nie w trakcie. 
 
 
Powyższe odpowiedzi są integralną częścią siwz i należy je uwzględnić przy opracowywaniu oferty. 
Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji siwz w rozumieniu Prawa zamówień publicznych. 
Termin składania ofert nie został przesunięty. 


