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WSZYSCY 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku  
przyszpitalnego  (część administracyjna) Szpitala  Specjalistycznego Chorób Płuc 
„Odrodzenie” w Zakopanem 
 

 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść 
zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 
 
1) Zamawiający wymaga aby środki dezynfekcyjne spełniały wymogi normy PN/EN 14885 
dla obszaru medycznego.  
a) Jako, że dla sporów nie ma normy PN/EN 14885 dla obszaru medycznego prosimy o 
dopuszczenie środków przebadanych na Clostridium difficile wg normy EN 13704. 
b) Jako, że dla wirusów osłonkowych (HBV, HCV, HIV) nie ma normy PN/EN 14885 dla 
obszaru medycznego prosimy o dopuszczenie środków przebadanych na V-osłonkowe 
(HBV, HCV, HIV)  zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha), lub inne 
akredytowane laboratoria europejskie. 
Odp.: Stosowane środki dezynfekcyjne muszą spełniać wymogi norm dla obszaru 
medycznego. 
2) Prosimy o informacje czy podłogi drewniane podlegają konserwacji?   
Odp.: Tak 
3) Prosimy o informacje czy panele podłogowe podlegają konserwacji?   
Odp.: Tak 
4) Zamawiający w tabelce z opisem stref sanitarnych zaleca stosowanie środków myjąco 
– dezynfekcyjnych. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści środek do szybkiej 
dezynfekcji miejsc trudnodostępnych oraz środek chlorowy o właściwościach 
dezynfekcyjnych?  
Odp.: Zamawiający w tabelce z opisem stref sanitarnych zaleca stosowanie 
środków myjąco – dezynfekcyjnych w rozumieniu dużych powierzchni przy 
bieżącym utrzymaniu czystość w strefach szpitalnych.  Oprócz tego należy 
dezynfekować powierzchnie trudnodostępne oraz stosować środki do dezynfekcji 
dużych powierzchni w sytuacjach skażenia biologicznym czynnikiem zakaźnym 
oraz w sytuacjach takich jak dezynfekcja  pomieszczeń/łóżka/szafki i całego 
otoczenia po pacjencie izolowanym. Zamawiający dopuszcza  stosowanie ww 
środków dezynfekcyjnych, ale one muszą spełniać wymogi norm dla obszaru 
medycznego. 

 
5) Kto zapewnia preparat (na bazie skażonego alkoholu etylowego) do dezynfekcji 
promienników lamp bakteriobójczych?  
Op.: Preparat zapewnia Wykonawca. 

 
6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o właściwościach 
dezynfekcyjnych i spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota), Tbc?   
Odp.: Tak w zależności od miejsca zastosowania i wskazań producenta sprzętu, 
który ma być poddany dezynfekcji oraz wskazań producenta środka 
dezynfekcyjnego, spełniającego wymogi norm dla obszaru medycznego. 
 



7) Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, 
w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, 
z późn. zm.)? 
 

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu 
rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 
1.      Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie 
PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 
2.      Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………  
3.      Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej 
zmianie ww. adresu mailowego. 
4.      Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest 
……………………. 
 
Odp.: NIE. 
8) 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" 
Odp.: Bez zmian 

 
9) Zamawiający w rozdziale 10 SIWZ punkt 6 zawarł zapis: ,,Wszelka korespondencja oraz 
rozliczenia dokonywane będę wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik 
pozostałych.” Prosimy o modyfikację  w/w zapisu na: ,,Wszelka korespondencja 
dokonywana będzie wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.” 
            

 Przepis art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, iż: wykonawcy 
mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z brzmienia 
powyższego przepisu wynika, iż na wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia został nałożony obowiązek ustanowienia pełnomocnika, reprezentującego ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dwóch możliwych zakresach 
umocowania: 
1) do reprezentowania uczestników konsorcjum w postępowaniu,  
2) do reprezentowania uczestników konsorcjum w postępowaniu i podpisania umowy.  
            Powyższa regulacja ma z jednej strony znaczenie informacyjne dla zamawiającego, 
co do tego, z kim należy dokonywać czynności w postępowaniu czy podpisać umowę. 
Jednoznaczne udokumentowanie tego pełnomocnictwa i zaprezentowanie go 
zamawiającemu ma jeszcze inne znaczenie o zasadniczej doniosłości: ma dawać 
zamawiającemu pewność, że wola wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu 
na pewno, w sposób poważny i wiążący obejmuje udział w nim, i to udział w takiej 
konfiguracji podmiotów, jaką wskazano w ofercie. Może to mieć znaczenie dla 
zabezpieczenia zamawiającego przed ewentualnym uchyleniem się wykonawcy od zawarcia 
umowy na tej podstawie, że przed podpisaniem umowy jeden z członków konsorcjum 
oświadczy, że nie miał zamiaru ubiegać się o dane zamówienie. 
            Tym samym regulację tę uznać należy za pełną i wyczerpującą w zakresie rodzaju 
i treści pełnomocnictwa oraz umowy konsorcjum, której zamawiający jest uprawniony 
żądać od wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

Nie ma żadnych podstaw prawnych żądania, aby tylko wiodący partner realizował 
kontrakt oraz aby wynagrodzenie było wypłacane wyłącznie na konto Lidera. Nie ma 
żadnych przeszkód, aby wynagrodzenie można było przekazać na rachunek bankowy 
każdego innego uczestnika konsorcjum w całości lub w części oraz aby uczestnicy 
konsorcjum wspólnie realizowali przedmiot zamówienia. 
Odp.: Bez zmian. 
 



10) Dotyczy zapisów SIWZ rozdział 9 punkt 1.2.3. c) – ilu letnie doświadczenie w 
zarządzaniu (kierowaniu) zespołem osób musi posiadać osoba nadzorująca? 
Odp. W pkt 9.1.2. 3 lit c) Zamawiający wyraźnie wskazał okres doświadczenia, 
rozróżniając przy tym osobę z wykształceniem średnim od osoby nie posiadającej 
wykształcenia średniego. 
11) Prosimy o podanie średniej, miesięcznej ilości za ostatnie 12 m-cy:  

• ilość przyjętych pacjentów 
• zabiegów operacyjnych  
• zgonów 

Odp.: Przedmiotowa usługa nie dotyczy (nie obejmuje) sytuacji i zdarzeń 
wymienionych w pytaniu. 

 
12) Prosimy o podanie szczegółów realizacji usługi na poszczególnych oddziałach 
szpitalnych zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Nazwa oddziału Ilość łóżek Powierzchnia w m2 

Oddział…   
Oddział…   

Blok operacyjny   
…   

 
Odp.: Zamawiający w pkt 3 podał powierzchnię w m², a w zał. Nr 5 do siwz określił 
wykaz pomieszczeń do sprzątania. Jednocześnie na trwającą przebudowę 
budynku szpitala, której zakończenie planowane jest na 15.11.2019 r., 
Zamawiający informuje, iż powierzchnie konkretnych oddziałów mogą się 
zmieniać (zmniejszać) z uwagi na konieczność rotacji między pomieszczeniami 
ze względu na prace remontowe. Zamawiający dysponuje łóżkami w ilości:103. 
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. 
Odp.: Zamawiający w sposób jasny, precyzyjny i wyczerpujący określił zakres 
usługi w pkt 3 siwz jak również w załącznikach nr 1-4 do siwz.  

 
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 itp. 
pomoc przy odsysaniu wydalin i wydzielin 
podawanie i odbieranie basenów, kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-
wanienek itp. 
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 
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  
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 
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  
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 
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 
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 

Odp.: Zamawiający w sposób jasny, precyzyjny i wyczerpujący określił zakres 
usługi w pkt 3 siwz, jak również w załącznikach nr 1-4 do siwz. Jednakże gwoli 
uściślenia Zamawiający informuje, iż z licznie wymienionych w pytaniu czynności 
(których większa część nie wchodzi w zakres przedmiotowej usługi) do 
Wykonawcy należy: 

• mycie i dezynfekcja bezpośredniego otoczenia pacjenta  
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń oddziału  
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych  
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych  
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń  



• mycie i dezynfekcja sprzętów medycznych (takich jak stojaków do kroplówek, 
wózków transportowych dla pacjentów itp. nie dotyczy urządzeń (sprzętu) 
medycznych w ścisłym znaczeniu tj. m.in. respiratorów, pomp, 
monitorów,defibrylatorów itp.)  

• mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych  
• obsługa depozytu odzieży i rzeczy pacjentów  
• transport odzieży i rzeczy pacjentów z i do depozytu na oddział lub z oddziału i 

prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą tych pomieszczeń  
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń kuchennych i magazynowych 
• mycie i dezynfekcja pojemników transportowych, wózków 
• mycie i dezynfekcja miejsc spożywania posiłków 
• przygotowanie łóżka szpitalnego: zdjęcie brudnej pościeli i założenie czystej 

pościeli 
• 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 
• prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką brudną bielizną i odzieży 

szpitalnej 
• 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 
• mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej 
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń - punktów zdawania, odbioru i przechowywania 

bielizny i odzieży szpitalnej 
• 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 
• mycie i dezynfekcja pojemników na odpady 
• mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu odpadów 
• mycie i dezynfekcja miejsc składowania odpadów 
• transport bielizny i odzieży szpitalnej 
• transport odpadów 
• mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu 
• mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu 
• mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu pacjentów 
• mycie i dezynfekcja pomieszczeń do przechowywania sprzętów transportowych 

 
 
15) Wnioskujemy o modyfikację umowy i  wprowadzenie do wzoru poniższych zapisów: 

 [Waloryzacja wynagrodzenia] 
1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia 

w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 
5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 
a. stawki podatku od towarów i usług, 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 



2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o 
których mowa w ust. 1. 

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, wynikających z 
tych zmian. 

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego. 

6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości 
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o 
wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa 
w ust 1 litera b) i c). 

Odp. Bez zmian. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienie do 
siwz, stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 
wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
 

Zastępca Dyrektora 

Ds. Pielęgniarstwa i Administracji 

mgr Helena Brzozowska 


