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Do wszystkich Wykonawców 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

na Wykonanie usługi sprzątania wraz z usługą współdziałania z personelem 
medycznym w zakresie opieki nad pacjentem dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju (BZP.38.382-39.19). 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  

ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 25.10.2019r. 
 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, na podstawie art. 12a ust. 2 oraz art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający 
wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 

 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności był liczony od dnia wystawienia faktury. 
Rozwiązanie takie jest zgodne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i 
pozwala uniknąć zatorów płatniczych.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 2: 
W związku z możliwością złożenia oferty wspólnej uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu 
wzoru umowy dot. ilości egzemplarzy dla stron na poniższy: "(…) po jednym z egzemplarzu dla 
każdego z konsorcjantów występujących wspólnie lub "(...) 2 egzemplarze dla Wykonawcy". 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w § 4 ust. 3 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ zmienia zapis z: 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
który otrzymuje nowe brzmienie: 

 
§ 14 

3. Umowę sporządzono w ……. ** jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Zamawiającego i ……. ** dla Wykonawcy. 

 
** Ilość egzemplarzy umowy będzie zależna od potrzeb Wykonawcy. Jeżeli zamówienie 
publiczne zostanie udzielone konsorcjum, każdy z konsorcjantów występujących wspólnie 
otrzyma po jednym egzemplarzu umowy. 
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Pytanie nr 3: 
Prosimy o potwierdzenie, iż każda kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez 
Wykonawcę czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności 
pracownika Wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w § 9 ust. 1 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ zmienia zapis z: 
 

§ 9 
Kontrola jakości 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonego przedmiotu umowy w 
trakcie i po jego wykonaniu, z której to kontroli, w terminie do 10 następnego miesiąca 
zostanie sporządzony protokół stwierdzający jakość wykonywanego przedmiotu umowy w 
miesiącu poprzednim. 

 
który otrzymuje nowe brzmienie: 

 
§ 9 

Kontrola jakości 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonego przedmiotu umowy w 

trakcie i po jego wykonaniu, z której to kontroli, w terminie do 10 następnego miesiąca 
zostanie sporządzony protokół stwierdzający jakość wykonywanego przedmiotu umowy w 
miesiącu poprzednim. Każda kontrola jakości i prawidłowości wykonywanego przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w 
obecności pracownika Wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli. 

 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o potwierdzenie, że protokoły kontroli będą zawierały ewentualną informację o: 
• niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi  
• czasie jaki został wyznaczony Wykonawcy na usunięcie wszelkich usterek stwierdzonych 

podczas kontroli,  
• informację czy usterki te zostały usunięte.  
W przypadku gdy usterki nie zostaną usunięte w wyznaczonym czasie/terminie, będą one 
podstawą do stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w protokole 
miesięcznym oraz naliczenia kar umownych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w § 9 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ wprowadza ust. 3 w brzmieniu: 

 
§ 9 

Kontrola jakości 
3. Protokół kontroli jakości i prawidłowości wykonywanego przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 umowy będzie zawierał  m.in.: 
1) informację o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu przedmiotu umowy; 
2) czasie jaki został wyznaczony Wykonawcy na usunięcie wszelkich nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas kontroli; 
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3) informację czy stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte.  
W przypadku, gdy nieprawidłowości nie zostaną usunięte w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, stanowić będą podstawą do stwierdzenia niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy w protokole miesięcznym oraz naliczenia kar 
umownych, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy. 
 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o potwierdzenie, iż podstawą wystawienia ewentualnych kar umownych za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, będzie obustronnie podpisany miesięczny 
protokół odbioru usługi sporządzany na koniec okresu rozliczeniowego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w § 11 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ wprowadza ust. 1a w brzmieniu: 
 

§ 11 
Kary umowne 

1a. Podstawą naliczenia kary umownej za nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy, o 
której mowa w § 11 ust. 1 umowy, będzie miesięczny protokół kontroli jakości i 
prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy sporządzony na koniec okresu 
rozliczeniowego. 

 
Pytanie nr 6: 
Proszę o dodanie zapisu we wzorze umowy zdania: „Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z 
dniem zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy”. 
 
Powyższa zmiana ma na celu uczynienie zadość przez Zamawiającego obowiązkowi 
wynikającemu z art. 142 ust 5 ustawy PZP, poprzez doprecyzowanie, iż wartość wynagrodzenia 
Wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub 
innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP. 
Jednym z bowiem elementów określenia zasad wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia 
umownego jest wskazanie terminu wejścia w życie aneksu w tym zakresie.  
Uzasadnieniem ratio legis– zgodnie z wolą ustawodawcy – przywołanego przepisu art. 142 ust 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych było m.in., że: „w praktyce Zamawiających właściwie 
nieobecne było włączanie do wzorów umów tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez 
Zamawiających treść wzorów (projektów) umów, nie pozwalała na uwzględnienie w 
ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, niezależnych od Wykonawców, zmian kosztów 
wykonania zamówienia, zwłaszcza dotyczących zmian wysokości obciążeń publicznoprawnych. 
W efekcie, przy niewysokich marżach, pozornie niewielka zmiana np. podatku od towarów i 
usług (VAT) powodowała utratę marży, a w konsekwencji prowadziła do pogorszenia sytuacji 
finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadziło do znacznego ograniczania przez 
przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane sytuacje odnosiły się przede 
wszystkim do umów wieloletnich, w trakcie trwania których Wykonawcy byli zaskakiwani 
zmianami ciężarów publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez przepisy prawa. 
Ponadto, skutki dotyczące zmian wynagrodzenia odczuwają także pracownicy, przy czym 
jednocześnie Zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. 
przez zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, 
które zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić 
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dzięki wprowadzeniu zasady obowiązku wprowadzania do umów zapisów dotyczących 
odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia w ściśle określonych przypadkach”.  
Stąd wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowań wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach 
zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. 
Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych 
przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji – w tym 
terminów – w razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.  
Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości 
są bowiem niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z 
jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują Zamawiający a z drugiej 
strony dać Wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził 
obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu 
stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie 
wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz 
swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia Wykonawcy do 
zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu Zamawiającym bezpieczeństwa prawnego 
koniecznych zmian.  
Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w 
art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły 
odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego Zamawiającego i Wykonawcę w 
terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie 
budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi 
negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego 
inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych 
ustawodawcy.   
  
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w § 13 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ wprowadza ust. 5  w brzmieniu: 

 
§ 13 

Zmiana umowy 
5. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt. 10 - 12 umowy, zmiana wynagrodzenia 

wchodzi w życie z dniem wejścia zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
Pytanie nr 7: 
Zwracamy się prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 dni (zgodnie z siwz) na 30 dni. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający oczekuje polisy dedykowanej pod ten kontrakt na łączny okres ochrony 18 m-
cy, czy dopuszcza możliwość przedkładania kolejnych polis OC (na niepogorszonych 
warunkach), w sytuacji gdy okres ochrony zakończy się w trakcie trwania umowy z 
Zamawiającym? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że zgodnie z § 10 
ust. 1 i 4 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ nie wymaga, aby Wykonawca 
przedłożył Zamawiającemu polisę OC dedykowaną dla niniejszego przedmiotu zamówienia na 
cały czas trwania umowy, tj. 18 miesięcy, na kwotę min. 5 000 000,00 zł. Natomiast, Wykonawca 
ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu aktualnie opłaconą polisę OC w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 5 000 000,00 zł. Dodatkowo, w przypadku 
gdy okres ochrony kończy się w trakcie trwania umowy Wykonawca ma obowiązek 
przedłożenia Zamawiającemu kolejnej polisy OC (na nie gorszych warunkach). 
 
Pytanie nr 9: 
Czy Wynajmujący dostarczy Najemcy pomiary elektryczne dotyczące najmowanych 
pomieszczeń? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że Wynajmujący 
dostarczy Najemcy pomiary elektryczne najmowanych pomieszczeń po zawarciu umowy. 
 
Pytanie nr 10: 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający na dowód spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu wymaga przedłożenia co najmniej 1 usługi związanej z przedmiotem zamówienia, 
tzn. kompleksowego, specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach 
szpitalnych wraz z usługą współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad 
pacjentem. Wartość kompleksowej usługi powinna wynosić minimum 5 000 000,00 zł za 12 
miesięcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący 
sposób: 
w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit. c tiret 1 oraz ust. 2 pkt. 2 tiret 1 SIWZ zmienia zapis z: 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu 
Zamawiający określa następujące warunki w zakresie: 
c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

- wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 
najmniej 1 usługę związaną z przedmiotem zamówienia, tzn. kompleksowego, 
specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych. 
Wartość kompleksowej usługi powinna wynosić minimum 5 000 000,00 zł za 12 
miesięcy. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
2) w zakresie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej: warunki zostaną spełnione, 

jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego wykaże się: 
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- wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 
najmniej 1 usługę związaną z przedmiotem zamówienia, tzn. kompleksowego, 
specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych. 
Wartość kompleksowej usługi powinna wynosić minimum 5 000 000,00 zł za 12 miesięcy. 

 
który otrzymuje nowe brzmienie: 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu 
Zamawiający określa następujące warunki w zakresie: 
c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

- wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 
najmniej 1 usługę związaną z przedmiotem zamówienia, tzn. kompleksowego, 
specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych. 
Wartość kompleksowej usługi powinna wynosić minimum 5 000 000,00 zł brutto za 12 
miesięcy.1 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
2) w zakresie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej: warunki zostaną spełnione, 

jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego wykaże się: 
- wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 
najmniej 1 usługę związaną z przedmiotem zamówienia, tzn. kompleksowego, 
specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych. 
Wartość kompleksowej usługi powinna wynosić minimum 5 000 000,00 zł brutto za 12 
miesięcy.1 

 

1 Zamawiający za kompleksową usługę specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w 
pomieszczeniach szpitalnych uzna zarówno kompleksową usługę specjalistycznego sprzątania i 
utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych jak również kompleksową usługę 
specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych wraz z 
usługą współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem. Zatem, 
wartość kompleksowej usługi wynosząca minimum 5 000 000,00 zł brutto może zawierać 
zarówno usługę współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem, lecz 
nie musi. 
 
Pytanie nr 11: 
Dotyczy zapisów wzoru umowy § 13 ust. 6: 
1) w jakich okolicznościach Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia wniosku 

waloryzacyjnego Wykonawcy; 
2) na jakich zasadach Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji wniosku waloryzacyjnego 

Wykonawcy; 
3) w jakim terminie zostanie zakończona ocena wniosku waloryzacyjnego Wykonawcy; 
4) jakie dokumenty powinien zawierać wniosek waloryzacyjny zgodnie z § 13 ust. 4 wzory 

umowy. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 12: 
Prosimy o podanie średniej, miesięcznej ilości za ostatnie 12 m-cy:  
1) ilość przyjętych pacjentów; 
2) porodów; 
3) zabiegów operacyjnych (włącznie z zabiegami cesarskiego cięcia). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że w przeciągu 
ostatnich 12 m-cy średnio w miesiącu: 
- przyjęto 1 868 pacjentów; 
- dokonano 116 porodów; 
- wykonano 600 zabiegów operacyjnych (włącznie z zabiegami cesarskiego cięcia). 
 
Pytanie nr 13: 
Prosimy o potwierdzenie, że czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, służące 
przygotowaniu pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia do procesów diagnostycznych, 
leczniczych,  pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz wykonywane pomiędzy i po zakończonych 
procedurach diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych stanowią 
niezbędny i nierozerwalny element procedur medycznych, realizowanych w Szpitalu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że czynności 
wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do 
SIWZ, służą przygotowaniu pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia do procesów 
diagnostycznych, leczniczych,  pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz wykonywaniu pomiędzy 
i po zakończeniu procedur diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych 
stanowią niezbędny i nierozerwalny element procedur medycznych, realizowanych w Szpitalu. 
 
Pytanie nr 14: 
Prosimy o potwierdzenie, że poniżej wskazane czynności, stanowiące niezbędny i nierozerwalny 
element procedur medycznych, wchodzą w zakres zadań Wykonawcy:  
pomoc przy myciu pacjentów, podawanie i odbieranie misek z wodą 
pomoc przy zakładaniu/zmianie pampersów, wkładek i tp. 
pomoc przy odsysaniu wydalin i wydzielin 
podawanie i odbieranie basenów, kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-wanienek i tp. 
zlewanie zawartości basenów/kaczek, opróżnianie worków na mocz 
pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta 
pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej pacjenta 
pomoc przy unieruchomieniu pacjenta 
mycie i dezynfekcja bezpośredniego otoczenia pacjenta 
mycie i dezynfekcja pomieszczeń oddziału 
zmiana zanieczyszczonej odzieży szpitalnej 
pomoc w ubieraniu i rozbieraniu pacjenta 
transport ubrań z lub do depozytu 
pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu różnego rodzaju prostych czynności przy pacjencie 
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potrzymanie złamanej kończyny przy zakładaniu pacjentowi szyn i opasek gipsowych 
pomoc przy ułożeniu pacjenta w gabinecie RTG 
pomoc przy zakładaniu różnego innego rodzaju opatrunków w czasie zabiegu 
mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w procesie zakładania opatrunków 
mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych 
reagowanie na sygnalizację przyzywową przy łóżku pacjenta 
bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań 
nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu 
pacjentów 
wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych 
mycie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych 
mycie i dezynfekcja sprzętów służących do mycia i dezynfekcji 
pomoc personelowi medycznemu przy zmianie odzieży i obuwia 
pomoc personelowi medycznemu przy chirurgicznym myciu rąk 
pomoc instrumentariuszce w przygotowaniu bielizny operacyjnej 
pomoc w przygotowaniu materiałów opatrunkowych 
pomoc w ustawieniu aparatury medycznej 
przygotowanie pojemników na wycinki do badań 
mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej 
mycie i dezynfekcja pomieszczeń  
przygotowanie stanowiska dla noworodka 
pomoc przy odśluzowaniu noworodka 
odebranie i zabezpieczenie płodu po porodzie i transport do wyznaczonego miejsca 
podanie pacjentce po porodzie kocy i poduszek 
pomoc przy wykonaniu zdjęć RTG w trakcie zabiegów  
podkładanie misek nerkowych w przypadku wymiotów w trakcie zabiegu 
pomoc przy zmianie podkładów medycznych w trakcie zabiegów 
pomoc instrumentariuszce w trakcie zabiegu przy liczeniu i podawaniu narzędzi 
usuwanie z podłogi gazików i serwet i zgłaszanie ich ilości instrumentariuszce 
wymiana worków w trakcie zabiegów 
wymiana pojemników urządzeń ssących 
pomoc w odsysaniu wydzielin i wydalin 
neutralizacja rozlanych na podłodze wydzielin, wydalin, krwi i innych płynów ustrojowych 
mycie i dezynfekcja sprzętów medycznych 
mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych i operacyjnych 
przygotowanie łóżka/wanny do porodu 
rozkładanie pakietów ubrań operacyjnych dla zespołów operacyjnych w śluzie/ sali 
przedoperacyjnej 
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej zużytej bielizny operacyjnej 
zmiana serwet i pościeli operacyjnej 
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej worków z odpadami pooperacyjnymi 
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej urządzeń wkładów i drenów do ssaków, 
urządzeń ssących / cewników / kaniul / worków na płyny ustrojowe / sond wraz z ich 
zawartością oraz opróżnienie ich zgodnie z procedurami 
zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej opakowań po lekach, płynach infuzyjnych, 
krwi i środkach krwiopochodnych 
mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej 
mycie i dezynfekcja pomieszczeń operacyjnych i zabiegowych 
obsługa depozytu odzieży i rzeczy pacjentów  
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transport odzieży i rzeczy pacjentów z i do depozytu na oddział lub z oddziału 
obsługa szatni szpitalnej, portierni, rejestracji, informacji szpitalnej, archiwum szpitalnego 
prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą ww. pomieszczeń 
mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w obsługiwanych pomieszczeniach 
mycie i dezynfekcja obsługiwanych pomieszczeń  
transport posiłków do kuchenek oddziałowych 
przygotowanie wózków do wydawania posiłków 
obsługa dźwigu towarowego do transportu posiłkami 
uzgadnianie i aktualizacja diet dla poszczególnych pacjentów 
aktualizacja jadłospisów w wyznaczonym do tego miejscu na oddziale 
przechowywanie próbek żywności zgodnie z przepisami sanitarnymi 
przygotowanie napojów podawanych do posiłków (np. herbata) 
podgrzewanie kleików podawanych pacjentom pomiędzy posiłkami 
podanie pacjentowi jego własnych produktów przechowywanych w lodówce oddziałowej  
zebranie naczyń i sztućców po konsumpcji z sal chorych 
mycie naczyń i sztućców 
odbiór czystych naczyń ze zmywalni i ułożenie w szafkach 
prowadzenie dokumentacji ilościowej naczyń 
mycie i dezynfekcja pojemników i wózków do transportu posiłków 
cykliczne rozmrażanie lodówek w kuchenkach oddziałowych  
kontrola i rejestracja temperatur w lodówkach 
dokumentacja czynności dezynfekcji i wymiany ściereczek i myjek kuchennych 
zbieranie i transport odpadów pokonsumpcyjnych do wyznaczonych punktów 
mycie i dezynfekcja pojemników na odpadów pokonsumpcyjne 
mycie i dezynfekcja pomieszczeń kuchennych i magazynowych 
przygotowanie naczyń i sztućców, 
porcjowanie posiłków 
transport posiłków do sal chorych 
podanie posiłków pacjentowi 
zabezpieczenie posiłków pacjentom przebywającym na badaniach i wydanie posiłku po 
powrocie pacjenta 
pomoc przy karmieniu i dopajaniu pacjentów 
nadzorowanie pacjentów podczas posiłków 
zebranie naczyń po konsumpcji 
transport naczyń do myjni 
mycie i dezynfekcja pojemników transportowych, wózków, naczyń i sztućców 
mycie i dezynfekcja kuchenek i myjni 
mycie i dezynfekcja miejsc spożywania posiłków 
pobranie czystej odzieży z magazynu i transport do komórek szpitala 
przygotowanie łóżka szpitalnego: zdjęcie brudnej pościeli i założenie czystej pościeli 
pomoc przy wymianie zabrudzonej pościeli 
założenie na łóżko pokrewna ochronnego 
transport brudnej pościeli do punktu składowania 
mycie i dezynfekcja łózka szpitalnego 
mycie i dezynfekcja otoczenia łóżka szpitalnego 
zbieranie i pakowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej 
segregowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej 
liczenie i ważenie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej 
prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką brudną bielizną i odzieży szpitalnej 
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zabezpieczanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej w worki foliowe  
odpowiednie przechowywanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej 
mycie i dezynfekcja pojemników do przechowywania bielizny i odzieży 
mycie i dezynfekcja pomieszczeń magazynowych bielizny i odzieży 
transport bielizny i odzieży do wyznaczonych punktów 
potwierdzenie zdania brudnej bielizny i odzieży szpitalnej oraz przyjęcia czystej bielizny i 
odzieży szpitalnej 
segregacja bielizny na poszczególne komórki szpitalne 
prowadzenie punktu zdawania i odbioru bielizny i odzieży szpitalnej 
prowadzenie dokumentacji związanej z praniem bielizny i odzieży szpitalnej 
mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej 
mycie i dezynfekcja pomieszczeń - punktów zdawania, odbioru i przechowywania bielizny i 
odzieży szpitalnej 
bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach 
opróżnianie koszy i pojemników na odpady 
wynoszenie odpadów z pomieszczenia 
selektywna zbiórka odpadów w jednostkach szpitala 
opisywanie worków na odpady 
transport odpadów do wyznaczonych miejsc składowania 
kontrola temperatury oraz czasu składowania odpadów 
prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami  
mycie i dezynfekcja pojemników na odpady 
mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu odpadów 
mycie i dezynfekcja miejsc składowania odpadów 
monitorowanie ilości środków 
zgłaszanie bieżącego zapotrzebowania na środki 
rozładunek i magazynowanie dostarczonych środków 
pobieranie środków z magazynu i bieżące uzupełnianie podajników 
dokumentowanie zużycia środków  
mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów magazynowych 
mycie i dezynfekcja wózków do transportu środków 
mycie i dezynfekcja podajników na środki 
transport narzędzi medycznych 
transport sprzętu medycznego 
transport środków opatrunkowych 
transport środków higienicznych 
transport środków medycznych 
transport wyników badań 
transport dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej 
transport bielizny i odzieży szpitalnej 
transport naczyń i sztućców 
transport odpadów 
mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu 
mycie i dezynfekcja pomieszczeń służących do magazynowania sprzętów transportowych 
pomoc przy bezpiecznym ułożeniu/przełożeniu pacjenta 
pomoc przy transporcie pacjenta 
pomoc pacjentowi przy przemieszczaniu się 
mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu pacjentów 
mycie i dezynfekcja pomieszczeń do przechowywania sprzętów transportowych 
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pomoc przy rozładunku krwi i środków krwiopochodnych 
transport krwi i środków krwiopochodnych 
zewnętrzna kontrola stanu termotorby/pojemnika do transportu krwi i środków 
krwiopochodnych 
dokumentowanie czynności transportu krwi i środków krwiopochodnych 
transport materiału biologicznego do badań 
mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu krwi i materiałów 
krwiopochodnych 
mycie i dezynfekcja pomieszczeń przechowywania krwi  i materiałów krwiopochodnych 
pomoc przy rozładunku leków i środków opatrunkowych 
magazynowanie środków i leków 
mycie i dezynfekcja przedmiotów i sprzętów używanych w procesie gospodarki lekami i 
środkami opatrunkowymi 
pomoc w transporcie leków i środków opatrunkowych 
mycie i dezynfekcja sprzętów transportowych 
mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów aptecznych 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 15: 
W związku z nieprecyzyjnymi zapisami prosimy o podanie dokładnych metraży 
poszczególnych oddziałów Szpitala? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że wszystkie w/w 
informacje zostały zawarte w Wykazie powierzchni wymagających wykonania przedmiotu 
zamówienia podanej w m2 z podziałem na IV strefy higieniczne stanowiącego Załącznik nr 10 do 
SIWZ. Ponadto Zamawiający, zamieszcza powyższy załącznik w dodatkowym formacie tj. 
word. 
 
Pytanie nr 16: 
Prosimy o potwierdzenie, że wykaz sprzętu i urządzeń oraz wykaz środków myjących, 
konserwujących, czyszczących, dezynfekujących, itp. Wykonawca ma przedstawić przed 
zawarciem umowy, nie do oferty? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że zgodnie z 
Rozdziałem 15 ust. 9 pkt. 3 i 4 SIWZ wykaz sprzętu i urządzeń oraz wykaz środków myjących, 
konserwujących, czyszczących, dezynfekujących, itp. należy przedłożyć Zamawiającemu przed 
zawarciem umowy. 
 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający postanowił zmienić w treści SIWZ, 
następujące zapisy: 
a) w Rozdziale 8 pkt. 1 SIWZ z zapisu: 
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Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach 
określonych w niniejszej specyfikacji oraz w ustawie w wysokości 250 000,00 zł przed upływem 
terminu składania ofert, tj. do dnia 08.11.2019 r. przed godz. 09:00. 
 
na zapis: 
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach 
określonych w niniejszej specyfikacji oraz w ustawie w wysokości 250 000,00 zł przed upływem 
terminu składania ofert, tj. do dnia 12.11.2019 r. przed godz. 09:00. 
 
b) w Rozdziale 12 pkt. 1 SIWZ z zapisu: 
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wss2 w terminie do dnia 08.11.2019r. do 
godziny 09:00. 
 
na zapis: 
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wss2 w terminie do dnia 12.11.2019r. do 
godziny 09:00. 

 
W związku z wprowadzonymi zmianami do treści SIWZ Zamawiający, na podstawie art. 

12a ust. 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy PZP przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
sprostowanie do Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 194-471909. Zatem termin składania i 
otwarcia ofert ulega zmianie zgodnie z powyższym. 
 
Załącznikiem do niniejszego pisma jest: 
- SIWZ po zmianach z dnia 25.10.2019r.; 
- Wzór umowy po zmianach  z dnia 25.10.2019r.; 
- Sprostowanie do Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 194-471909 z dnia 25.10.2019r.; 
 

Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulegają zmianie, a powyższe informacje należy 
traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 
Z poważaniem 


