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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

Bydgoszcz, dnia 14 marca 2018 r. 
Znak sprawy: 03/2018 
 

Do Wykonawców 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług kompleksowego 
utrzymania czystości oraz świadczenie prac personelu pomocniczego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy.”. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 025-053948 z dnia 06 lutego 2018 r., stronie 
internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 
Zamawiający wskazał, że środki do dezynfekcji muszą spełniać wymagania ustawy o środkach biobójczych. Wśród 
preparatów dezynfekcyjnych są także preparaty, które klasyfikuje się jako wyroby medyczne. Prosimy także o 
dopuszczenie środków do dezynfekcji, które są wyrobami medycznymi i spełniają wymogi ustawy o wyrobach 
medycznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 
Zamawiający pisze iż stosowane środki dezynfekcyjne i myjące nie mogą posiadać intensywnego zapachu, 
nieprzyjemnego zapachu, nie mogą wywoływać podrażnień i alergii. Pragniemy zaznaczyć, że niektóre środki 
myjące i konserwujące oraz środki dezynfekcyjne z racji specyfiki chemicznej posiadają w swoim składzie 
substancje, które mogą być drażniące i żrące – takie informacje są zawarte w karcie charakterystyki, która jest 
wydawana dla koncentratu preparatu. Natomiast w praktyce preparaty  są stosowane w formie roztworów 
roboczych, które nie wykazują działania drażniącego i żrącego. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści 
środki, które w postaci roztworu roboczego nie wykazują działania drażniącego i żrącego i są całkowicie 
bezpieczne dla pacjentów i mogą być stosowane także w pomieszczeniach o wysokim reżimie sanitarnym? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ Zamawiający miał na myśli roztwory robocze. 
 
Pytanie 3 
Zamawiający wymaga, aby na oddziale Położniczo-noworodkowym i Sali cięć stosować preparaty posiadające 
pozytywną opinię kliniczną Instytutu Matki i Dziecka. W związku z tym czy Zamawiający dopuści preparat myjąco 
- dezynfekujący do powierzchni posiadający pozytywną opinię kliniczną Instytutu Matki i Dziecka o spektrum B, 
F, V (HIV, HBV, HCV, Rota), Tbc? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o sprecyzowanie kto zapewnia (Wykonawca czy Zamawiający) preparat do dezynfekcji promienników 
lamp bakteriobójczych? W przypadku, gdy to zapewnienie preparaty należy do obowiązków Wykonawcy, czy 
Zamawiający dopuści do tej czynności preparat na bazie skażonego alkoholu, stosowany we wszystkich 
pomieszczeniach, w których występują lampy bakteriobójcze, także na oddziale Położniczo-noworodkowym i Sali 
cięć? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie ma stałych lamp bakteriobójczych. 
 
Pytanie 5 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie środków do myjni-dezynfektora? Jeśli tak prosimy o 
informację jakiego rodzaju myjnie-dezynfektory posiada Zamawiający i jakich preparatów oczekuje? 
Odpowiedź: 
Nie, to zamawiający zapewnia środki do myjni dezynfektora. 
 
Pytanie 6 
Zamawiający określił spektrum działania środków do dezynfekcji w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 4 do SIWZ. 
W związku z rozbieżnościami w zapisach w tych załącznikach prosimy o potwierdzenie, że spektrum działania 
środków do dezynfekcji ma być zgodne z zapisami załącznika nr 4 do SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ wymaga, aby w zakresie działania wirusobójczego preparaty działały na 
wirusy Polio, HBV, HIV, Rotawirus. W sytuacji, gdy preparaty do dezynfekcji są przebadane na wirusy Polio i 
Adeno, nie są wymagane badania wobec innych wirusów, gdyż uznaje się, że preparaty te wykazują działanie na 
wszystkie pozostałe wirusy. W związku z tym prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wirusobójcze 
działanie preparatów na wirusy Polio i Adeno? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 8 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma złożyć wypełniony załącznik nr 4 do 
SIWZ (Wykaz środków dezynfekcyjnych) wyłącznie w zakresie jaki podał Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 9 
Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i 
niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn 
losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie). Uzasadnienie: Konieczność zachowania 
wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do 
przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. 
na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. 
wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych 
jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, § 1 ust. 4 umowy otrzymuje następującą treść: 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności: transportu, sprzątania , pomocowych. 
Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji 
zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia pracowników na podstawie 
umowy cywilnoprawnej w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na 
żądanie). 
 
Pytanie 10 
Prosimy o udzielenie informacji, czy udostępnione dla Wykonawcy pomieszczenia wymagają remontów, 
modernizacji. 
Odpowiedź: 
Koszty remontów pokrywa Wykonawca. 
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Pytanie 11 
Prosimy o podanie jaki jest średnio miesięczny koszt mediów, którymi obciążany jest Wykonawca realizujący 
usługę. 
Odpowiedź: 
Ok. 700 zł. 
 
Pytanie 12 
Prosimy o informację czy Wykonawca będzie obciążany kosztem szkoleń dla swoich pracowników z zakresu 
czynników szkodliwych, ochrony p/pożarowej, ochrony danych osobowych organizowanych przez 
Zamawiającego. Jeśli tak, prosimy o podanie ich wysokości. 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 13 
Prosimy o podanie kosztu badań mikrobiologicznych, które Wykonawca ma obwiązek wykonać 2 x w roku ze 
wskazanych 10 punktów. 
Odpowiedź: 
Koszty badań zależą od laboratorium, w którym Wykonawca wykona badania. 
 
Pytanie 14 
Zamawiający wskazuje, w załączniku nr 2 wymaganą liczbę personelu w kuchenkach oddziałowych:  

a. oddział kardiologiczny z pododdziałem chorób wewnętrznych – 1 osoba (7.00-19.00) obstawienie 
oddziałów na 3 piętrze (kardiologia, geriatria, chirurgia) 

b. oddział chirurgii z pododdziałami - 1 osoba (7.00-19.00) obstawienie oddziałów na 3 piętrze 
(kardiologia, geriatria, chirurgia) 

c. oddział geriatrii - 1 osoba (7.00-19.00) obstawienie oddziałów na 3 piętrze (kardiologia, geriatria, 
chirurgia) 

W związku z niejasnymi zapisami, prosimy o wyjaśnienie ile dokładnie jest wymaganych osób na zmianie 7.00 – 
19.00 do obsługi kuchenek oddziałowych i dystrybucji posiłków w w/w oddziałach? Czy Wykonawca ma 
rozumieć, iż jedna osoba obsługuje jednocześnie oddział kardiologiczny z pododdziałem chorób wewnętrznych, 
oddział chirurgii z pododdziałami i oddział geriatrii? Prosimy o potwierdzenie, bądź wskazanie jak Wykonawca 
ma rozumieć wprowadzone zapisy. 
Odpowiedź: 
Ww. oddziały obsługuje 1 osoba od 7:00 do 19:00. 
 
Pytanie 15 
Prosimy o podanie ilości m2 podłóg, które wymagają konserwacji 1x na kwartał ? 
Odpowiedź: 
Ok. 8450,88m2. 
 
Pytanie 16 
Prosimy o potwierdzenie, iż czynności mycia powierzchni lam, punktów świetlnych i innych urządzeń 
elektrycznych odbywać się będzie po zdemontowaniu przez osobę uprawnioną, tj. pracownika Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 17 
Prosimy o podanie ilości m2 okien, które wymagają mycia 1x na kwartał ? 
Odpowiedź: 
Ok. 1400. 
 
Pytanie 18 
Prosimy o podanie ilości m2 rolet, które mycia 1x na kwartał ? 
Odpowiedź: 
Ok. 1675,75. 
 
Pytanie 19 
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Prosimy o wyjaśnienie zapisów w formularzu załącznik nr 10, pkt. 5 „produkty w chwili dostawy będą posiadały 
trwałość materiałowo – użytkową nie krótszą niż 12 miesięcy. W związku z tym, iż przedmiotem postępowania 
nie są dostawy prosimy o wyjaśnienie przedmiotowego zapisu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż miał na myśli nie używanie przeterminowanych produktów. 
 
Pytanie 20 
Proszę podać ilość zgonów w okresie ostatnich 12 miesięcy 
Odpowiedź: 
2017 r. -  116. 
 
Pytanie 21 
Proszę podać ilość porodów w okresie ostatnich 12 miesięcy z podziałem na naturalne i cesarskie cięcia. 
Odpowiedź: 
2069 porody w tym 721 cięć cesarskich. 
 
 
 
Pytanie 22 
Proszę podać ilość zabiegów operacyjnych wykonywanych bezpośrednio na Blokach Operacyjnych w okresie 12 
miesięcy 
Odpowiedź: 
1907. 
 
Pytanie 23 
Proszę podać % obłożenia łóżek szpitalnych na poszczególnych oddziałach szpitalnych, bądź średni % obłożenia 
łóżek szpitalnych. 
Odpowiedź: 
Średni procent obłożenia łóżek – 56% 
 
Pytanie 24 
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: 
1) ok. 716 
2) ok. 172. 
3) ok. 159. 

 
Pytanie 25 
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   

Trakt i blok porodowy   

…   

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ, załącznik nr 2 oraz nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie 26 
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, 
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pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych stanowią niezbędny i nierozerwalny element procedur medycznych, 
realizowanych w szpitalu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 27 
Prosimy o potwierdzenie, że poniżej wskazane czynności, stanowiące niezbędny i nierozerwalny element 
procedur medycznych, wchodzą w zakres zadań wykonawcy:  

1) pomoc przy myciu pacjentów, podawanie i odbieranie misek z wodą 
2) pomoc przy zakładaniu/zmianie pampersów, wkładek i tp. 
3) pomoc przy odsysaniu wydalin i wydzielin 
4) podawanie i odbieranie basenów, kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-wanienek i tp. 
5) zlewanie zawartości basenów/kaczek, opróżnianie worków na mocz 
6) pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta 
7) pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej pacjenta 
8) pomoc przy unieruchomieniu pacjenta 
9) mycie i dezynfekcja bezpośredniego otoczenia pacjenta 
10) mycie i dezynfekcja pomieszczeń oddziału 
11) zmiana zanieczyszczonej odzieży szpitalnej 
12) pomoc w ubieraniu i rozbieraniu pacjenta 
13) transport ubrań z lub do depozytu 
14) pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu różnego rodzaju prostych czynności przy pacjencie 
15) potrzymanie złamanej kończyny przy zakładaniu pacjentowi szyn i opasek gipsowych 
16) pomoc przy ułożeniu pacjenta w gabinecie RTG 
17) pomoc przy zakładaniu różnego innego rodzaju opatrunków w czasie zabiegu 
18) mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w procesie zakładania opatrunków 
19) mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych 
20) reagowanie na sygnalizację przyzywową przy łóżku pacjenta 
21) bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań 

nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu pacjentów 
22) wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych 
23) mycie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych 
24) mycie i dezynfekcja sprzętów służących do mycia i dezynfekcji 
25) pomoc personelowi medycznemu przy zmianie odzieży i obuwia 
26) pomoc personelowi medycznemu przy chirurgicznym myciu rąk 
27) pomoc instrumentariuszce w przygotowaniu bielizny operacyjnej 
28) pomoc w przygotowaniu materiałów opatrunkowych 
29) pomoc w ustawieniu aparatury medycznej 
30) przygotowanie pojemników na wycinki do badań 
31) mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej 
32) mycie i dezynfekcja pomieszczeń  
33) przygotowanie stanowiska dla noworodka 
34) pomoc przy odśluzowaniu noworodka 
35) odebranie i zabezpieczenie płodu po porodzie i transport do wyznaczonego miejsca 
36) podanie pacjentce po porodzie kocy i poduszek 
37) pomoc przy wykonaniu zdjęć RTG w trakcie zabiegów  
38) podkładanie misek nerkowych w przypadku wymiotów w trakcie zabiegu 
39) pomoc przy zmianie podkładów medycznych w trakcie zabiegów 
40) pomoc instrumentariuszce w trakcie zabiegu przy liczeniu i podawaniu narzędzi 
41) usuwanie z podłogi gazików i serwet i zgłaszanie ich ilości instrumentariuszce 
42) wymiana worków w trakcie zabiegów 
43) wymiana pojemników urządzeń ssących 
44) pomoc w odsysaniu wydzielin i wydalin 
45) neutralizacja rozlanych na podłodze wydzielin, wydalin, krwi i innych płynów ustrojowych 
46) mycie i dezynfekcja sprzętów medycznych 
47) mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych i operacyjnych 
48) przygotowanie łóżka/wanny do porodu 
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49) rozkładanie pakietów ubrań operacyjnych dla zespołów operacyjnych w śluzie/ sali przedoperacyjnej 
50) zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej zużytej bielizny operacyjnej 
51) zmiana serwet i pościeli operacyjnej 
52) zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej worków z odpadami pooperacyjnymi 
53) 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 

54) zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej opakowań po lekach, płynach infuzyjnych, krwi i 
środkach krwiopochodnych 

55) mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej 
56) mycie i dezynfekcja pomieszczeń operacyjnych i zabiegowych 
57) obsługa depozytu odzieży i rzeczy pacjentów  
58) transport odzieży i rzeczy pacjentów z i do depozytu na oddział lub z oddziału 
59) obsługa szatni szpitalnej, portierni, rejestracji, informacji szpitalnej, archiwum szpitalnego 
60) prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą ww. pomieszczeń 
61) mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w obsługiwanych pomieszczeniach 
62) mycie i dezynfekcja obsługiwanych pomieszczeń  
63) transport posiłków do kuchenek oddziałowych 
64) przygotowanie wózków do wydawania posiłków 
65) obsługa dźwigu towarowego do transportu posiłkami 
66) uzgadnianie i aktualizacja diet dla poszczególnych pacjentów 
67) aktualizacja jadłospisów w wyznaczonym do tego miejscu na oddziale 
68) przechowywanie próbek żywności zgodnie z przepisami sanitarnymi 
69) przygotowanie napojów podawanych do posiłków (np. herbata) 
70) podgrzewanie kleików podawanych pacjentom pomiędzy posiłkami 
71) podanie pacjentowi jego własnych produktów przechowywanych w lodówce oddziałowej  
72) zebranie naczyń i sztućców po konsumpcji z sal chorych 
73) mycie naczyń i sztućców 
74) odbiór czystych naczyń ze zmywalni i ułożenie w szafkach 
75) prowadzenie dokumentacji ilościowej naczyń 
76) mycie i dezynfekcja pojemników i wózków do transportu posiłków 
77) cykliczne rozmrażanie lodówek w kuchenkach oddziałowych  
78) kontrola i rejestracja temperatur w lodówkach 
79) dokumentacja czynności dezynfekcji i wymiany ściereczek i myjek kuchennych 
80) zbieranie i transport odpadów pokonsumpcyjnych do wyznaczonych punktów 
81) mycie i dezynfekcja pojemników na odpadów pokonsumpcyjne 
82) mycie i dezynfekcja pomieszczeń kuchennych i magazynowych 
83) przygotowanie naczyń i sztućców, 
84) porcjowanie posiłków 
85) transport posiłków do sal chorych 
86) podanie posiłków pacjentowi 
87) zabezpieczenie posiłków pacjentom przebywającym na badaniach i wydanie posiłku po powrocie 

pacjenta 
88) pomoc przy karmieniu i dopajaniu pacjentów 
89) nadzorowanie pacjentów podczas posiłków 
90) zebranie naczyń po konsumpcji 
91) transport naczyń do myjni 
92) mycie i dezynfekcja pojemników transportowych, wózków, naczyń i sztućców 
93) mycie i dezynfekcja kuchenek i myjni 
94) mycie i dezynfekcja miejsc spożywania posiłków 
95) pobranie czystej odzieży z magazynu i transport do komórek szpitala 
96) przygotowanie łóżka szpitalnego: zdjęcie brudnej pościeli i założenie czystej pościeli 
97) pomoc przy wymianie zabrudzonej pościeli 
98) założenie na łóżko pokrewna ochronnego 
99) transport brudnej pościeli do punktu składowania 
100) mycie i dezynfekcja łózka szpitalnego 
101) mycie i dezynfekcja otoczenia łóżka szpitalnego 
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102) zbieranie i pakowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej 
103) segregowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej 
104) liczenie i ważenie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej 
105) prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką brudną bielizną i odzieży szpitalnej 
106) zabezpieczanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej w worki foliowe  
107) odpowiednie przechowywanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej 
108) mycie i dezynfekcja pojemników do przechowywania bielizny i odzieży 
109) mycie i dezynfekcja pomieszczeń magazynowych bielizny i odzieży 
110) transport bielizny i odzieży do wyznaczonych punktów 
111) potwierdzenie zdania brudnej bielizny i odzieży szpitalnej oraz przyjęcia czystej bielizny i 

odzieży szpitalnej 
112) segregacja bielizny na poszczególne komórki szpitalne 
113) prowadzenie punktu zdawania i odbioru bielizny i odzieży szpitalnej 
114) prowadzenie dokumentacji związanej z praniem bielizny i odzieży szpitalnej 
115) mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej 
116) mycie i dezynfekcja pomieszczeń - punktów zdawania, odbioru i przechowywania bielizny i 

odzieży szpitalnej 
117) bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach 
118) opróżnianie koszy i pojemników na odpady 
119) wynoszenie odpadów z pomieszczenia 
120) selektywna zbiórka odpadów w jednostkach szpitala 
121) opisywanie worków na odpady 
122) transport odpadów do wyznaczonych miejsc składowania 
123) kontrola temperatury oraz czasu składowania odpadów 
124) prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami  
125) mycie i dezynfekcja pojemników na odpady 
126) mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu odpadów 
127) mycie i dezynfekcja miejsc składowania odpadów 
128) monitorowanie ilości środków 
129) zgłaszanie bieżącego zapotrzebowania na środki 
130) rozładunek i magazynowanie dostarczonych środków 
131) pobieranie środków z magazynu i bieżące uzupełnianie podajników 
132) dokumentowanie zużycia środków  
133) mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów magazynowych 
134) mycie i dezynfekcja wózków do transportu środków 
135) mycie i dezynfekcja podajników na środki 
136) transport narzędzi medycznych 
137) transport sprzętu medycznego 
138) transport środków opatrunkowych 
139) transport środków higienicznych 
140) transport środków medycznych 
141) transport wyników badań 
142) transport dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej 
143) transport bielizny i odzieży szpitalnej 
144) transport naczyń i sztućców 
145) transport odpadów 
146) mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu 
147) mycie i dezynfekcja pomieszczeń służących do magazynowania sprzętów transportowych 
148) pomoc przy bezpiecznym ułożeniu/przełożeniu pacjenta 
149) pomoc przy transporcie pacjenta 
150) pomoc pacjentowi przy przemieszczaniu się 
151) mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu pacjentów 
152) mycie i dezynfekcja pomieszczeń do przechowywania sprzętów transportowych 
153) pomoc przy rozładunku krwi i środków krwiopochodnych 
154) transport krwi i środków krwiopochodnych 
155) zewnętrzna kontrola stanu termotorby/pojemnika do transportu krwi i środków 

krwiopochodnych 
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156) dokumentowanie czynności transportu krwi i środków krwiopochodnych 
157) transport materiału biologicznego do badań 
158) mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu krwi i materiałów 

krwiopochodnych 
159) mycie i dezynfekcja pomieszczeń przechowywania krwi  i materiałów krwiopochodnych 
160) pomoc przy rozładunku leków i środków opatrunkowych 
161) magazynowanie środków i leków 
162) mycie i dezynfekcja przedmiotów i sprzętów używanych w procesie gospodarki lekami i 

środkami opatrunkowymi 
163) pomoc w transporcie leków i środków opatrunkowych 
164) mycie i dezynfekcja sprzętów transportowych 
165) mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów aptecznych 

Odpowiedź: 
1) Tak - pomoc przy myciu pacjentów, podawanie i odbieranie misek z wodą 
2) Tak - pomoc przy zakładaniu/zmianie pampersów, wkładek i tp. 
3) Nie - pomoc przy odsysaniu wydalin i wydzielin 
4) Tak - podawanie i odbieranie basenów, kaczek, nocników, misek nerkowych, misek-wanienek i 

tp. 
5) Tak - zlewanie zawartości basenów/kaczek,  

Nie - opróżnianie worków na mocz 
6) Tak - pomoc przy podtrzymywaniu pacjenta 
7) Tak - pomoc przy zmianie pozycji ułożeniowej pacjenta 
8) Nie - pomoc przy unieruchomieniu pacjenta 
9) Tak - mycie i dezynfekcja bezpośredniego otoczenia pacjenta 
10) Tak - mycie i dezynfekcja pomieszczeń oddziału 
11) Tak - zmiana zanieczyszczonej odzieży szpitalnej 
12) Nie - pomoc w ubieraniu i rozbieraniu pacjenta 
13) Tak - transport ubrań z lub do depozytu 
14) Tak - pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu różnego rodzaju prostych czynności przy pacjencie 
15) Nie - potrzymanie złamanej kończyny przy zakładaniu pacjentowi szyn i opasek gipsowych 
16) Nie - pomoc przy ułożeniu pacjenta w gabinecie RTG 
17) Nie - pomoc przy zakładaniu różnego innego rodzaju opatrunków w czasie zabiegu 
18) Nie - mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w procesie zakładania opatrunków 
19) Tak - mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych 
20) Nie - reagowanie na sygnalizację przyzywową przy łóżku pacjenta 
21) Tak - bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań 

nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu 
pacjentów 

22) Tak - wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych 
23) Tak - mycie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych 
24) Tak - mycie i dezynfekcja sprzętów służących do mycia i dezynfekcji 
25) Nie - pomoc personelowi medycznemu przy zmianie odzieży i obuwia 
26) Nie - pomoc personelowi medycznemu przy chirurgicznym myciu rąk 
27) Nie - pomoc instrumentariuszce w przygotowaniu bielizny operacyjnej 
28) Nie - pomoc w przygotowaniu materiałów opatrunkowych 
29) Nie - pomoc w ustawieniu aparatury medycznej 
30) Nie - przygotowanie pojemników na wycinki do badań 
31) Nie - mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej 
32) Tak - mycie i dezynfekcja pomieszczeń  
33) Nie - przygotowanie stanowiska dla noworodka 
34) Nie - pomoc przy odśluzowaniu noworodka 
35) Nie - odebranie i zabezpieczenie płodu po porodzie i transport do wyznaczonego miejsca 
36) Nie - podanie pacjentce po porodzie kocy i poduszek 
37) Nie - pomoc przy wykonaniu zdjęć RTG w trakcie zabiegów  
38) Nie - podkładanie misek nerkowych w przypadku wymiotów w trakcie zabiegu 
39) Nie - pomoc przy zmianie podkładów medycznych w trakcie zabiegów 
40) Nie - pomoc instrumentariuszce w trakcie zabiegu przy liczeniu i podawaniu narzędzi 
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41) Nie - usuwanie z podłogi gazików i serwet i zgłaszanie ich ilości instrumentariuszce 
42) Nie - wymiana worków w trakcie zabiegów 
43) Tak - wymiana pojemników urządzeń ssących 
44) Nie - pomoc w odsysaniu wydzielin i wydalin 
45) Tak - neutralizacja rozlanych na podłodze wydzielin, wydalin, krwi i innych płynów ustrojowych 
46) Nie - mycie i dezynfekcja sprzętów medycznych 
47) Tak - mycie i dezynfekcja pomieszczeń zabiegowych i operacyjnych 
48) Tak - przygotowanie łóżka/wanny do porodu 
49) Nie - rozkładanie pakietów ubrań operacyjnych dla zespołów operacyjnych w śluzie/ sali 

przedoperacyjnej 
50) Tak - zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej zużytej bielizny operacyjnej 
51) Tak - zmiana serwet i pościeli operacyjnej 
52) Tak - zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej worków z odpadami pooperacyjnymi 
53) Tak - 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 

54) Tak - zebranie i wyniesienie z sali operacyjnej/zabiegowej opakowań po lekach, płynach 
infuzyjnych,  
Nie - krwi i środkach krwiopochodnych 

55) Nie - mycie i dezynfekcja sprzętów i aparatury medycznej 
56) Tak - mycie i dezynfekcja pomieszczeń operacyjnych i zabiegowych 
57) Tak - obsługa depozytu odzieży i rzeczy pacjentów  
58) Tak - transport odzieży i rzeczy pacjentów z i do depozytu na oddział lub z oddziału 
59) Nie - obsługa szatni szpitalnej, portierni, rejestracji, informacji szpitalnej, archiwum szpitalnego 
60) Nie - prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą ww. pomieszczeń 
61) Tak - mycie i dezynfekcja sprzętów używanych w obsługiwanych pomieszczeniach 
62) Tak - mycie i dezynfekcja obsługiwanych pomieszczeń  
63) Tak - transport posiłków do kuchenek oddziałowych 
64) Tak - przygotowanie wózków do wydawania posiłków 
65) Tak - obsługa dźwigu towarowego do transportu posiłkami 
66) Nie - uzgadnianie i aktualizacja diet dla poszczególnych pacjentów 
67) Tak - aktualizacja jadłospisów w wyznaczonym do tego miejscu na oddziale 
68) Tak - przechowywanie próbek żywności zgodnie z przepisami sanitarnymi 
69) Tak - przygotowanie napojów podawanych do posiłków (np. herbata) 
70) Tak - podgrzewanie kleików podawanych pacjentom pomiędzy posiłkami 
71) Tak - podanie pacjentowi jego własnych produktów przechowywanych w lodówce oddziałowej  
72) Tak - zebranie naczyń i sztućców po konsumpcji z sal chorych 
73) Tak - mycie naczyń i sztućców 
74) Tak - odbiór czystych naczyń ze zmywalni i ułożenie w szafkach 
75) Tak - prowadzenie dokumentacji ilościowej naczyń 
76) Tak - mycie i dezynfekcja pojemników i wózków do transportu posiłków 
77) Tak - cykliczne rozmrażanie lodówek w kuchenkach oddziałowych  
78) Tak - kontrola i rejestracja temperatur w lodówkach 
79) Tak - dokumentacja czynności dezynfekcji i wymiany ściereczek i myjek kuchennych 
80) Tak - zbieranie i transport odpadów pokonsumpcyjnych do wyznaczonych punktów 
81) Nie - mycie i dezynfekcja pojemników na odpadów pokonsumpcyjne 
82) Tak - mycie i dezynfekcja pomieszczeń kuchennych i magazynowych 
83) Tak - przygotowanie naczyń i sztućców, 
84) Tak - porcjowanie posiłków 
85) Tak - transport posiłków do sal chorych 
86) Tak - podanie posiłków pacjentowi 
87) Tak - zabezpieczenie posiłków pacjentom przebywającym na badaniach i wydanie posiłku po 

powrocie pacjenta 
88) Tak - pomoc przy karmieniu i dopajaniu pacjentów 
89) Nie - nadzorowanie pacjentów podczas posiłków 
90) Tak - zebranie naczyń po konsumpcji 
91) Tak - transport naczyń do myjni 
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92) Tak - mycie i dezynfekcja pojemników transportowych, wózków, naczyń i sztućców 
93) Tak - mycie i dezynfekcja kuchenek i myjni 
94) Tak - mycie i dezynfekcja miejsc spożywania posiłków 
95) Tak - pobranie czystej odzieży z magazynu i transport do komórek szpitala 
96) Tak - przygotowanie łóżka szpitalnego: zdjęcie brudnej pościeli i założenie czystej pościeli 
97) Tak - pomoc przy wymianie zabrudzonej pościeli 
98) Tak - założenie na łóżko pokrewna ochronnego 
99) Tak - transport brudnej pościeli do punktu składowania 
100) Tak - mycie i dezynfekcja łózka szpitalnego 
101) Tak - mycie i dezynfekcja otoczenia łóżka szpitalnego 
102) Tak - zbieranie i pakowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej 
103) Tak - segregowanie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej 
104) Tak - liczenie i ważenie brudnej bielizny i odzieży szpitalnej 
105) Tak - prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką brudną bielizną i odzieży szpitalnej 
106) Nie - zabezpieczanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej w worki foliowe  
107) Tak - odpowiednie przechowywanie czystej bielizny i odzieży szpitalnej 
108) Tak - mycie i dezynfekcja pojemników do przechowywania bielizny i odzieży 
109) Tak - mycie i dezynfekcja pomieszczeń magazynowych bielizny i odzieży 
110) Tak - transport bielizny i odzieży do wyznaczonych punktów 
111) Tak - potwierdzenie zdania brudnej bielizny i odzieży szpitalnej oraz przyjęcia czystej bielizny i 

odzieży szpitalnej 
112) Tak - segregacja bielizny na poszczególne komórki szpitalne 
113) Tak - prowadzenie punktu zdawania i odbioru bielizny i odzieży szpitalnej 
114) Tak - prowadzenie dokumentacji związanej z praniem bielizny i odzieży szpitalnej 
115) Tak - mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej 
116) Tak - mycie i dezynfekcja pomieszczeń - punktów zdawania, odbioru i przechowywania bielizny i 

odzieży szpitalnej 
117) Tak - bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach 
118) Tak - opróżnianie koszy i pojemników na odpady 
119) Tak - wynoszenie odpadów z pomieszczenia 
120) Tak - selektywna zbiórka odpadów w jednostkach szpitala 
121) Tak - opisywanie worków na odpady 
122) Tak - transport odpadów do wyznaczonych miejsc składowania 
123) Tak - kontrola temperatury oraz czasu składowania odpadów 
124) Tak - prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami  
125) Tak - mycie i dezynfekcja pojemników na odpady 
126) Tak - mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu odpadów 
127) Tak - mycie i dezynfekcja miejsc składowania odpadów 
128) Tak - monitorowanie ilości środków 
129) Tak - zgłaszanie bieżącego zapotrzebowania na środki 
130) Tak - rozładunek i magazynowanie dostarczonych środków 
131) Tak - pobieranie środków z magazynu i bieżące uzupełnianie podajników 
132) Tak - dokumentowanie zużycia środków  
133) Tak - mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów magazynowych 
134) Tak - mycie i dezynfekcja wózków do transportu środków 
135) Tak - mycie i dezynfekcja podajników na środki 
136) Nie - transport narzędzi medycznych 
137) Nie - transport sprzętu medycznego 
138) Nie - transport środków opatrunkowych 
139) Nie - transport środków higienicznych 
140) Nie - transport środków medycznych 
141) Nie - transport wyników badań 
142) Nie - transport dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej 
143) Tak - transport bielizny i odzieży szpitalnej 
144) Tak - transport naczyń i sztućców 
145) Tak - transport odpadów 
146) Tak - mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu 
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147) Tak - mycie i dezynfekcja pomieszczeń służących do magazynowania sprzętów transportowych 
148) Tak - pomoc przy bezpiecznym ułożeniu/przełożeniu pacjenta 
149) Tak - pomoc przy transporcie pacjenta 
150) Tak - pomoc pacjentowi przy przemieszczaniu się 
151) Tak - mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu pacjentów 
152) Tak - mycie i dezynfekcja pomieszczeń do przechowywania sprzętów transportowych 
153) Nie - pomoc przy rozładunku krwi i środków krwiopochodnych 
154) Nie - transport krwi i środków krwiopochodnych 
155) Nie - zewnętrzna kontrola stanu termotorby/pojemnika do transportu krwi i środków 

krwiopochodnych 
156) Nie - dokumentowanie czynności transportu krwi i środków krwiopochodnych 
157) Tak - transport materiału biologicznego do badań 
158) Nie - mycie i dezynfekcja sprzętów i wózków służących do transportu krwi i materiałów 

krwiopochodnych 
159) Nie - mycie i dezynfekcja pomieszczeń przechowywania krwi  i materiałów krwiopochodnych 
160) Nie - pomoc przy rozładunku leków i środków opatrunkowych 
161) Nie - magazynowanie środków i leków 
162) Nie - mycie i dezynfekcja przedmiotów i sprzętów używanych w procesie gospodarki lekami i 

środkami opatrunkowymi 
163) Tak - pomoc w transporcie leków i środków opatrunkowych 
164) Tak - mycie i dezynfekcja sprzętów transportowych 
165) Tak - mycie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów aptecznych 

 
Pytanie 28 
Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i 
niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn 
losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie). 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, § 1 ust. 4 umowy otrzymuje następującą treść: 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności: transportu, sprzątania , pomocowych. 
Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji 
zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia pracowników na podstawie 
umowy cywilnoprawnej w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na 
żądanie). 
 
Pytanie 29 
Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia  będące pod napięciem? Jeśli tak to 
czy Zamawiający zapewnia osobę  (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma  
takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac? 
Odpowiedź: 
Mycie odbywa się po dokonaniu demontażu przez pracownika Zamawiającego. 
 
Pytanie 30 
Jakiego rodzaju wózki transportowe zapewnia Wykonawca? 
Odpowiedź: 
Wykonawca zapewnia wózki do posiłków, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 31 
Na jakiem etapie postępowania należy przedstawić : " Wykaz niezbędnego sprzętu"  
w załączniku  nr 9 do SIWZ? 
Odpowiedź: 
Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do opracowania wykazu sprzętu jakiego użyje do 
wykonania usługi (wzór stanowi załącznik nr 8 do siwz). 
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Pytanie 32 
Czy na terenie Zamawiającego istnieje możliwość zamontowania pralko - suszarki do prania i dezynfekcji mopów, 
ścierek? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 33 
Czy Zamawiający posiada myjnie - dezynfektory do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek nerkowatych? 
Jeśli tak, to jakiego producenta i kto zapewnia do nich niezbędne środki? 
Odpowiedź: 
Tak, środki zapewnia Zamawiający. 
 
Pytanie 34 
Jakie rodzaje podłóg występują u zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Tarkiet – wykładzina PCV, płytki ceramiczne. 
 
Pytanie 35 
Jakiego rodzaju podłogi występujące u zamawiającego podlegają konserwacji ze strony wykonawcy ? 
Odpowiedź: 
Tarkiet. 
 
Pytanie 36 
Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne? 
Odpowiedź: 
Tak, występują. 
 
Pytanie 37 
Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty do konserwacji podłóg (oprócz podłóg drewnianych i przewodzących) 
muszą posiadać właściwości antypoślizgowe i odporne na dezynfekcję 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 38 
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do dezynfekcji promienników lamp 
bakteriobójczych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie ma zamontowanych na stałe lamp bakteriobójczych. 
 
Pytanie 39 
W nawiązaniu do stanowiska wydanego przez Ministerstwo Finansów RP – "INTERPRETACJA OGÓLNA – zakres 
zwolnienia od VAT do usług związanych z usługami medycznymi" z dnia 29 grudnia 2017 – prosimy o wskazanie, 
które czynności pomocnicze przy pacjencie wymienione w SIWZ służą  profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia i podlegają zastosowaniu stawki VAT – ZW (“zwolnione”) czy są usługami 
dodatkowymi, które wg w/w interpretacji nie podlegają zastosowaniu stawki VAT "ZW" (zwolnione). 
Odpowiedź: 
Zamawiający w treści SIWZ oraz odpowiedziach na pytania określił czynności służące profilaktyce, zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zamawiający pozostawił Wykonawcy możliwość i decyzję w 
zakresie zastosowania stawki podatku VAT lub zwolnienia z vat, z uwagi na różne przesłanki, w tym także 
podmiotowe, związane z poszczególnymi Wykonawcami, a dotyczące możliwości zwolnienia z VAT. 
 
Pytanie 40 
Prosimy o  określenie udziału wartości poszczególnych czynności wchodzących w zakres postępowania do 
wartości całego postępowania, np. 
- kompleksowa usługa czystościowo – porządkowa – 70 % 
- transport wewnętrzny – 10 % 
- czynności pomocnicze przy pacjencie – 20 % 
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Pozwoli to Zamawiającemu na realne porównanie ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców i 
ujednolicenie zastosowanych stawek podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku VAT. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w treści SIWZ oraz odpowiedziach na pytania określił czynności służące profilaktyce, zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zamawiający pozostawił Wykonawcy możliwość i decyzję w 
zakresie zastosowania stawki podatku VAT lub zwolnienia z vat, z uwagi na różne przesłanki, w tym także 
podmiotowe, związane z poszczególnymi Wykonawcami, a dotyczące możliwości zwolnienia z VAT. 
 
Pytanie 41 
Zwracamy się z prośba o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o informację, iż stosunek wartości usług 
pomocniczych przy pacjencie zwolnionych z podatku VAT, do zakresu całkowitej (ogólnej) wartości usług 
utrzymania czystości tym podatkiem objętych należy wyliczyć w odniesieniu do całkowitej (ogólnej) wartości 
usługi brutto, tj. wprowadzenie postanowienia o brzmieniu: „ …. % wartości całego zamówienia netto stanowią 
czynności służące profilaktyce zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w treści SIWZ oraz odpowiedziach na pytania określił czynności służące profilaktyce, zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zamawiający pozostawił Wykonawcy możliwość i decyzję w 
zakresie zastosowania stawki podatku VAT lub zwolnienia z vat, z uwagi na różne przesłanki, w tym także 
podmiotowe, związane z poszczególnymi Wykonawcami, a dotyczące możliwości zwolnienia z VAT. 
 
Pytanie 42 
Czy wraz z przejęciem usługi wykonawca przejmie pracowników w trybie art. 23’ KP? Jeżeli TAK, to prosimy o 
odpowiedź na następujące pytania. 
a) Na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę są zatrudnieni przejmowani pracownicy? Ile osób i do 
kiedy ma zawarte umowy o pracę na czas określony / na zastępstwo? 
b) Ile osób przebywa na długich zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni) i do kiedy? 
c) Czy wśród osób przewidzianych do przejęcia są osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, 
wychowawczych, bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych? Jeśli tak to ile osób i do kiedy? 
d) Prosimy o podanie terminów ważności badań lekarskich (dat do kiedy) poszczególnych pracowników 
przewidzianych do przejęcia. 
e) Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników zastosowanie ma 
Regulamin Wynagradzania czy Układ Zbiorowy pracy. 
f) Prosimy o przesłanie kopii wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy, postanowień (w tym 
Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Układu Zbiorowego pracy, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, Regulaminu Funduszu mającego zastosowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych) mających 
zastosowanie w stosunku do przejmowanych pracowników. Jedynie dogłębna analiza tych dokumentów pozwoli 
na prawidłowe skalkulowanie kosztów wynagrodzeń pracowników podlegających przejęciu. 
g) Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu wykonawcy jest 
byłymi pracownikami Zamawiającego. 
h) Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia pracowników w przypadku rozwiązania lub zakończenia 
kontraktu? 
i) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek 
sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)? 
j) Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) 
Zamawiający bądź obecny wykonawca wypłacił wszystkie wymagane kwoty? 
k) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie 
ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń 
(Dz. U. nr 149, poz. 1076)? 
l) W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia 
22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, 
poz. 1076)? 
m) Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na podstawie 
ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń 
(Dz. U. nr 149, poz. 1076)? 
n) Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia? Jeśli tak, 
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to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione? 
o) Czy w stosunku do Zamawiającego toczą się postępowania sądowe wszczęte przez pracowników 
przewidzianych do przejęcia? Jeśli tak, prosimy o podanie wykazu spraw ze wskazaniem wartości przedmiotu 
sporu, roszczenia pracowników i etapu, na którym znajduje się sprawa. 
p) Czy istniej jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami zawodowymi, w 
którym pracodawca zobowiązał się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub 
wysokości ich wynagrodzeń, także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego pracodawcę? 
Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami uniemożliwiającymi nowemu pracodawcy modyfikację 
treści ich stosunków pracy? 
q) Czy na dzień przejęcia będą jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do przekazywanych 
pracowników? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej kwocie? 
r) Ilu pracowników nabędzie uprawnień do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o 
podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących odpraw. 
s) Ilu pracowników nabędzie uprawnień do nagród jubileuszowych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy 
o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących nagród. 
t) Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członami związków zawodowych (jakich)? Jakie funkcje te osoby 
pełnią w związkach? 
u) Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopów za rok 2017 r. na poszczególnego pracownika 
z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących pracownikom w związku z orzeczeniem o 
niepełnosprawności. 
v) Prosimy o podanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych pracowników 
przewidzianych do przejęcia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, dodatków do wynagrodzeń. 
w) Czy w związku z koniecznością przejęcia pracowników na podst. Art. 23’ KP nowy Wykonawca przez i po 
zakończeniu okresu gwarancyjnego będzie mógł zmienić warunki pracy oraz miejsce pracy pracownikowi? 
x) Prosimy o wyszczególnienie osób, które obecnie znajdują się w wieku ochronnym /przedemerytalnym? 
y) Prosimy o wyszczególnienie osób, które zatrudnione są z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 
wraz z określeniem jego rodzaju? 
z) Prosimy o podanie zapisów znajdujących się w umowach o pracę pracowników dedykowanych do 
przejęcia, dotyczących dodatków do wynagrodzeń np. premia regulaminowa, dodatek stażowych, dodatek 
funkcyjny, dodatek negocjacyjny itp.? 
Odpowiedź: 
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 43 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami PZP wymaga 
zatrudnienia pracowników na umowy o pracę do wykonywania wszystkich czynności związanych ze  
świadczeniem usługi porządkowo-czystościowej,  opisanych w SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 44 
Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i 
niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn 
losowych ( m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie). Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia 
wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne.  
Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. 
Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i 
dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne 
i wymaga dodatkowego czasu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, § 1 ust. 4 umowy otrzymuje następującą treść: 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności: transportu, sprzątania , pomocowych. 
Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji 
zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia pracowników na podstawie 
umowy cywilnoprawnej w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na 
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podstawie umowy o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na 
żądanie). 
 
Pytanie 45 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga do wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie  - 
opiekunów medycznych (osoby z odpowiednim przeszkoleniem i kwalifikacjami zawodowymi)? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 46 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wykonywanie czynności przez personel sprzątający, które 
obejmują także czynności pomocnicze przy pacjencie i transport wewnętrzny? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 47 
Czy Zamawiający dopuszcza łączenie oddziałów podczas świadczenia usługi porządkowo-czystościowej? Jeżeli 
tak, proszę o podanie oddziałów, które można łączyć. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 48 
Prosimy o potwierdzenie, iż podana obsada w załączniku nr 3 do SIWZ jest wystarczająca do bezkolizyjnego 
świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego? Czy Zamawiający wymaga dodatkowych osób do wykonywania 
czynności, które nie są wymienione w załączniku? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 49 
Czy Zamawiający udostępni potencjalnemu Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia z przeznaczeniem na pralnię 
(pranie mopów)? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 50 
Jeżeli odpowiedź na wcześniejsze pytanie jest twierdząca: Czy planowane do udostepnienia pomieszczenia są 
przystosowane do zlokalizowania w ich obrębie sprzętu do prania i suszenia mopów bez przeprowadzania 
gruntownego remontu? 
Odpowiedź: 
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 51 
Czy pomieszczenia udostępniane ewentualnemu Wykonawcy z przeznaczeniem na biuro i magazyny wymagają 
gruntownego remontu? Jeżeli tak, proszę o podanie zakresu remontu. 
Odpowiedź: 
Pomieszczenia nie wymagają remontu. 
 
Pytanie 52 
Czy Zamawiający w czasie trwania kontraktu planuje remonty z wyłączeniami powierzchni do sprzątania? Nie 
ujęte w SIWZ. Jeżeli odpowiedź jest TAK, proszę o podanie szacunkowej wielkości powierzchni przeznaczonej do 
remontu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie planuje remontów z wyłączeniem powierzchni do sprzątania. 
 
Pytanie 53 
Prosimy o podanie aktualnych stawek za media, jakie ma zapłacić potencjalny Wykonawca Zamawiającemu 
podczas świadczenia usługi? Czy planowane są wzrosty stawek za media w czasie trwania kontraktu? 
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Odpowiedź: 
Średni miesięczny koszt mediów wynosi 700,00 zł. 
 
Pytanie 54 
Prosimy o określenie jakiego typu / rodzaju zmywarek profesjonalnych (zmywarko-wyparzarek) wymaga 
Zamawiający: podblatowa / kapturowa, zasilanie 230V / 400V, jeżeli podblatowa to czy wymagana jest pompa 
odpływowa lub podstawa? 
Odpowiedź: 
Kapturowa, 400V. 
 
Pytanie 55 
Czy Zamawiający zapewni doprowadzenie mediów (woda ciepła, zimna, zasilanie elektryczne, odpływ) do 
urządzeń wymienionych w pytaniu 54? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 56 
Prosimy o potwierdzenie, iż ewentualny Wykonawca odpowiada jedynie za transport odpadów (medycznych, 
komunalnych) do punktów docelowego składowania, zaś wywóz i utylizacja jest poza zakresem działania 
Wykonawcy usługi, o której mowa w postępowaniu. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 57 
Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wymaga wykonania 2 usług, z 
których każda trwała co najmniej 9 miesięcy, natomiast w tabeli wykaz usług widnieje zapis z poprzedniego 
postępowania ,,min. przez 12 miesięcy”. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż wiążącym dla wykonawców zapisem 
jest ten z Rozdziału V Warunki udziału w postępowaniu czyli 9 miesięcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 58 
Zamawiający w zapisach Rozdziału XVI pkt. 7 SIWZ wymaga posiadania przez wykonawców ubezpieczenia 
obejmującego realizację przedmiotu niniejszej umowy i dalej nazwa postępowania. Prosimy o potwierdzenie, iż 
Zamawiający nie wymaga tutaj polisy dedykowanej wyłącznie pod przedmiotowy kontrakt i wystarczająca będzie 
polisa ogólna wykonawcy obejmująca zakresem przedmiot zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający miał na myśli polisę generalną spełniającą wymogi SIWZ. 
 
Pytanie 59 
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 

……………………. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z  SIWZ. 
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Pytanie 60 
Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie 
umowy za 3 miesięcznym  wypowiedzeniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 61 
§ 8 ust. 1, 2 oraz 10 ust. 4 projektu umowy 
Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych 
w powyższych przepisach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 62 
§ 8 ust. 1, 2 oraz 10 ust. 4 projektu umowy 
Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych 
w powyższych przepisach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin 
składania ofert do dnia 22.03.2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.03.2018 r. o godz. 
10:00. 
 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami. 

 
Dyrektor 

SPW ZOZ MSWiA w Bydgoszczy 
 
 

 dr n. med. Marek Lewandowski 
/podpis na oryginale/ 

 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


