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WSZYSCY  
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na sprzątanie i dezynfekcję 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 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby w formularzu ofertowym były zastosowane 
różne stawki VAT?J eżeli tak czy Zamawiający możliwość modyfikacji formularza 
przez Wykonawcę w tym zakresie. 

Odp. Zamawiający nie ma uprawnień i kompetencji,  by narzucić na 
Wykonawców zastosowanie konkretnej stawki VAT. Podatek VAT ma być 
naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast wskazane 
w formularzu miejsce na wpisanie stawki i wartości podatku VAT nie oznacza, 
że nie można wpisać  równych stawek VAT i odpowiednio ich wartości. W pkt 
11.14.2 siwz wyraźnie jest wskazane, że „wykonawca może złożyć ofertę na 
własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią  formularza 
załączonego do specyfikacji” zatem treść formularza, a nie forma jest istotna.  
Nadmienić należy i Zamawiający nie ma wiedzy czy potencjalni Wykonawcy 
stosują preferencyjne stawki VAT np. na podstawie indywidualnych 
interpretacji podatkowych.  

 
2. Czy w związku z zapisem w pkt 35 opisu przedmiotu zamówienia zamawiający 

wyrazi zgodę , aby dodatkowe, zwiększone ilości środków ochrony w przypadku 
zagrożenia epidemicznego były rozliczane oddzielną fakturą. 

 
Odp. Punkt 35 opisu przedmiotu zamówienia dotyczy pracowników 
Wykonawcy (który to jest pracodawcą, Zleceniodawcą), a nie pracowników 
Zamawiającego. Natomiast Zamawiający (pracodawca) w swoim zakresie 
zabezpiecza środki ochrony osobistej dla swoich pracowników. Tym samym 
Zamawiający nie widzi zasadności i nie bardzo rozumie dlaczego ma płacić 
należność za powyższe na podstawie oddzielnej faktury.  
 
Sposób obliczenia ceny został wyraźnie wskazany w pkt 18 siwz i jest to 
wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wszystkie prace czyli przedmiotową 
usługę  i niezbędne do tego środki myjące, czyszczące, dezynfekcyjne etc. 
(m.in. rutynowe sprzątanie, utrzymanie czystości i dezynfekcję zgodnie 
z harmonogramem, wyposażenie w profesjonalne zestawy sprzątające oraz 
ubiór ochronny personelu, pranie i dezynfekcję mopów i ścierek, koszt 
środków czystości i dezynfekcji, ręczników papierowych, papieru toaletowego 
oraz wkładów foliowych do koszy) objęte zamówieniem (określonym w pkt 3 
siwz),  bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów oraz wszelkie rabaty, opusty itp. udzielone przez 
wykonawcę. 

 



Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
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