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RLE-04/01/22       Rymanów -Zdrój, 24.03.2022 r. 

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego nr RLE-01/22 pn.: Usługa polegająca na zapewnieniu utrzymaniu czystości w 
obiektach „Uzdrowisko Rymanów S.A.”, 

 

W związku z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy oraz 286 ust. 7 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający poniżej przedstawia treść 
otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz informacje o zmianach. 

 
 
 

1. Zamawiający w zał. nr 12 do siwz rozdz. III pkt 4a wymaga preparatu w płynie do dezynfekcji 
i mycia powierzchni i wyrobów medycznych o spektrum B, F, V, Tbc w czasie 15 minut. Czy 
Zamawiający dopuści w tym punkcie preparat o spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV), Tbc w 
czasie 15 minut?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści preparatu o spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV), 
Tbc w czasie 15 minut. 
 

2. Zamawiający w zał. nr 12 do siwz rozdz. III pkt 4 wymaga preparatów do dezynfekcji i mycia 
o niskim stężeniu roboczym. Prosimy o dopuszczenie dla preparatów o pełnym spektrum 
(łącznie z polio i adeno i sporami) w wyższych strefach wyższego stężenia roboczego do 5%, 
gdyż Wykonawca nie będzie w możliwości zaproponować preparatu o pełnym spektrum w tak 
niskim stężeniu roboczym.  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie preparatów o  wyższym 
stężeniu roboczym do 5%. 
 

3.  Zamawiający w zał. nr 12 do siwz rozdz. III pkt 11 wymaga aby preparaty myjące posiadały 
niskie stężenie robocze (0,25%-1,0%). Prosimy o rezygnację z tego wymogu z uwagi na to, iż 
preparaty do mycia szyb, do sanitariatów, do gruntownego mycia, do mebli, itd. są stosowane 
albo w postaci gotowej do użycia albo w stężeniu wyższym niż 1%. Dodatkowo niektóre 
preparaty opisane w ppkt 12 rozdz. III zał. nr 12 do siwz posiadają stężenie wyższe niż 
wymagane przez Zamawiającego w ppkt.11 tego rozdziału.  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie preparatów o  wyższym 
stężeniu roboczym. 
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4. Czy Zamawiający posiada podłogi wykonane z parkietu? W przypadku podłóg wykonanych z 
parkietu prosimy o rezygnację z wymogu konserwacji podłogi środkami na bazie polimerów 
odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. W przypadku posadzek drewnianych i 
parkietów nie stosuje się powłok polimerowych do ich konserwacji, ponieważ mogą 
uszkodzić wrażliwą strukturę drewna. Do konserwacji podłóg typu parkiet używa się 
preparatów opartych na bazie wosków. Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. „w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” 
powierzchni typu parkiet nie wolno stosować w pomieszczeniach gdzie prowadzona jest 
dezynfekcja. Dlatego w przypadku parkietu prosimy o dopuszczenie do konserwacji 
preparatów na bazie wosków, olejów, antypoślizgowych, nie posiadających odporności na 
środki dezynfekcyjne?  
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje że posiada podłogi wykonane z parkietu w 
budynku Maria. Jest to podłoga znajdująca się w pomieszczeniu jadalni. Zamawiający 
wymaga przeprowadzenia konserwacji tej podłogi środkami na bazie wosków lub 
olejów. 
 

5.  Z treści art. 462 ust. 3 PZP regulującego wprowadzenie podwykonawców oraz treści 
formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wynika, iż obowiązek 
wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie 
składania ofert. Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać 
dokładnych danych podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie 
realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać 
z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane i 
informacje o podwykonawcy. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy 
Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców oraz określenie 
jaka procentowa część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania ofert oraz 
którzy udostępniają swoje zasoby.  
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców 
dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania ofert. 
 

6. 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 informuje że powyższa sprawa została uregulowana w § 18 
pkt.4 i 5 wzoru umowy, stanowiącej złącznik nr 13 do SWZ. 
 

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie na 
zastępstwa urlopowo-chorobowe. 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 wymaga chociażby dostarczenia 
badań lekarskich, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. 
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Specyfika Zamawiającego i możliwość wyłączeń powierzchni w ciągu 3 dni, i tym samym 
konieczność ograniczenia obsady stanowiskowej, powoduje, iż zatrudnianie pracowników w 
umowę zlecenie powinno być możliwe. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
8. Prosimy o uściślenie zapisów SWZ oraz wzoru umowy i określenie czy Wykonawcy mają 

wnieść 1,5% czy też 3% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca przed podpisaniem umowy, 
zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości  1,5 
% kwoty podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty, tj. wartości brutto usługi 
utrzymania czystości w okresie 3 lat realizacji umowy.   
 

9. Dotyczy zapisów SWZ §2 – Informacje o warunkach udziału w postępowaniu punkt 4.1). 
Zamawiający powinien tak formułować warunki udziału w postępowaniu, aby przede 
wszystkim zapewnić sobie gwarancję i bezpieczeństwo należytego wykonania usługi ale 
jednocześnie aby wymogi co do referencji były opisane w sposób jasny i czytelny dla 
Wykonawców chcących wziąć udział w postępowaniu. Niestety obecny wymóg jest niejasny i 
tak skonstruowany iż Wykonawcy mogą go intepretować w różny sposób. 
 
Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie że Zamawiający na potwierdzenie 
warunku udziału w w/w postępowaniu wymaga:  
Opcja I co najmniej 4 usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach lecznictwa 
zamkniętego, każda o liczbie większej niż 500 łóżek, każda o wartości nie mniejszej niż 1 000 
000,00 zł, każda usługa trwająca, co najmniej 12 miesięcy. 
Opcja II co najmniej 4 usługi kompleksowego utrzymania czystości w uzdrowiskach 
posiadających w swojej strukturze szpitale, każda o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 
zł, każda usługa trwająca, co najmniej 12 miesięcy.  
Opcja III co najmniej 2 usługi kompleksowego utrzymania czystości w uzdrowiskach 
posiadających w swojej strukturze szpitale, każda o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 
zł, każda usługa trwająca, co najmniej 24 miesięcy.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na żadną z zaproponowanych przez 
Wykonawcę opcji. 
W celu dodatkowego wyjaśnienia warunku opisanego w § 2 pkt. 4.1 SWZ Zamawiający 
informuje, że podtrzymuje zasadę określoną dla tego warunku. Jednocześnie precyzuje, 
że w odniesieniu do  treści „o łącznej ilości łóżek większej niż 500”, Zamawiający 
wymaga, aby usługi (co najmniej 4 dla okresu 12 miesięcy i odpowiednio co najmniej 2 
dla okresu 24 miesiące) wykonywane były w obiektach, w których łącznie dla wszystkich 
usług ilość wykorzystywanych przez pacjentów łóżek była większa niż 500.  Ponadto 
Zamawiający wyjaśnia , że usługi utrzymania czystości świadczone mają być w 
podmiotach zarządzających obiektami lecznictwa zamkniętego lub w uzdrowiskach 
posiadających w swojej strukturze szpitale.  
 
 

10. 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.  
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każda kontrola jakości i prawidłowości 
wykonanych przez wykonawcę czynności dokonywana będzie w obecności pracownika 
wykonawcy. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości sporządzony zostanie 
przez Zamawiającego dokument w formie notatki służbowej, a w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości zostanie sporządzony Protokół reklamacji, zgodnie z 
wzorem określonym w złączniku nr 12.10 do OPZ. 
 
 

11. 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: W przypadku przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli 
prawidłowości wykonywania usługi sprzątania, ewentualne informacje o:  

 niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi, 
 czasie jaki został wyznaczony wykonawcy na usunięcie wszelkich usterek 

stwierdzonych podczas kontroli,  
 informację czy usterki te zostały usunięte, 

zostaną  umieszczone w Protokole reklamacji, zgodnie z wzorem określonym w złączniku 
nr 12.10 do OPZ. 
 

12. 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 informuje, że podstawą wystawienia ewentualnych kar 
umownych za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, będzie obustronnie 
podpisany Protokół reklamacji zgodnie z wzorem określonym w złączniku nr 12.10 do 
OPZ. Kara zostanie naliczona wyłącznie wówczas, gdy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie na usunięcie nieprawidłowości, nie została ona usunięta, chyba 
że Wykonawca wykaże, że w wyznaczonym terminie nie ma możliwości usunięcia 
stwierdzonej nieprawidłowości. 
 

 
13. Prosimy o usunięcie §11 ze wzoru umowy.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

14. Prosimy o wprowadzenie do SWZ zapisu: Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez 
Wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA! Nie uczestniczenie w wizji lokalnej spowoduje 
odrzucenie oferty zgodnie z treścią art.226 ust.1 pkt 18 ustawy Pzp.  
 
Proponowany termin wizji lokalnej: ………………….r. godz. 12:00. Zamawiający dopuszcza 
możliwość ustalenia indywidualnie innego terminu niż wskazany, jednak nie później niż do 
dnia …………………. włącznie. W celu umówienia indywidualnego terminu wizji lokalnej 
należy kontaktować się poprzez platformę zakupową lub bezpośrednio z osobami 
wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami.  
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Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

15. Prosimy o podanie powierzchni okien, których umycie wymaga zastosowania technik 
alpinistycznych oraz ich lokalizacji. 
 
Odpowiedź: Zamawiający w poniższym zestawieniu, informuje o powierzchni okien, 
których umycie wymaga zastosowania technik alpinistycznych oraz lokalizacji tych 
okien. 
 

Lp. Obiekt Ilość w m2  

1 Polonia 96,603 
2 Eskulap 110 
3 Zimowit 83,98 
4 Maria 27,9 
5 Anna 59,489 
6 Opatrzność 10 
7 Świtezianka 112 
RAZEM 499,97 

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia części pomieszczeń z usługi 
utrzymania czystości, w związku z prowadzonymi pracami remontowymi, niedojazdami, itp. 
O wyłączeniu, o który mowa wyżej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 
3 dni przed planowanym wyłączeniem pomieszczeń. Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
Wykonawcę o takiej sytuacji na zasadach określonych w umowie stanowiący załącznik nr 13 
do SWZ. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie informował Wykonawcę o 
powyższym nie później niż 3 dni robocze przed planowanym wyłączeniem pomieszczeń.  
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje że w przypadku wyłączania części pomieszczeń z 
usługi utrzymania czystości informował będzie Wykonawcę w sposób i  na zasadach 
określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 13 do SWZ. Ponadto 
Zamawiający powiadamia, że zapisy w przedmiotowym zakresie zostały szczegółowo 
doprecyzowane w odpowiedziach na zadane pytania z dnia 15.03.2022 r. na stronie 
prowadzonego postępowania. Termin określony przez Zamawiającego w dniach „należy 
rozumieć jako dni kalendarzowe a nie dni robocze”.  
 

17. Prosimy o potwierdzenie, iż termin zgłoszenia wyłączenia powierzchni będzie liczony od daty 
poinformowania o powyższym fakcie drogą mailową Wykonawcy.  
 
Odpowiedź: Tak potwierdzamy, z tym, że dni liczone będą według zasad określonych w 
Kodeksie Cywilnym. 
 

18. Zamawiający wskazuje, iż „Termin wykonywania zamówienia (usługi) przez 36 miesięcy od 
dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 16.04.2022 r”.Prosimy o 
potwierdzenie, czy to właściwa data rozpoczęcia wykonywania usługi, albowiem umowa z 
obecnym Wykonawcą obowiązuje do 14.04.2022. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje że termin (usługi) przez 36 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 15.04.2022 r. 
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19. Zamawiający wymaga, by Wykonawca raz na kwartał (do 14 dni od zakończenia kwartału tj. 
do 15.01,15.04, 15.07, 15.09,) przekazał kserokopię faktur potwierdzoną za zgodność na 
zakup preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni na potrzeby „Uzdrowisko Rymanów” 
S.A. osobie upoważnionej przez Zamawiającego. Prosimy usunięcie powyższego wymogu i 
wyrażenie zgody na przedstawianie w ich miejsce dokumentu WZ lub oświadczeń własnych 
Wykonawcy. Faktury wymagane ww. postanowieniem umownym zawierają informacje o 
wartości handlowej, które na mocy wzajemnych ustaleń pomiędzy Wykonawcą a jego 
kontrahentami nie są ujawniane do wiadomości osób trzecich. Informacje te są wynikiem 
negocjacji biznesowych. Ujawnienie ww. informacji Zamawiającemu wymaga uzyskania 
zgody ww. Kontrahenta. Dotychczasowa praktyka w ww. zakresie pokazała, ze Kontrahenci 
odmawiają ww. zgody ze względu na własny interes. Ujawnienie informacji zawartych w 
fakturach osłabia ich pozycje negocjacyjną, gdyż urwanie istotne elementy strategii cenowych 
skutkiem czego pozbawienie zostają przewag konkurencyjnych a także utrudniona zostaje 
kontynuację współpracy ze stałymi klientami oraz pozyskanie nowych. Wobec powyższego 
realizacja ww. obowiązku przedstawienia faktur zakupowych o napotyka na niezawinione 
przeszkody i jest nieuzasadniona również ze względu na przywołaną okoliczność. W związku 
z powyższym wnosimy jak na wstępie. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca raz na kwartał (do 14 dni od 
zakończenia kwartału tj. do 15.01,15.04, 15.07, 15.09,) przekazywał osobie upoważnionej 
przez Zamawiającego WZ, z  których wynikać będzie,  że Wykonawca dokonał zakupu 
preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni na potrzeby „Uzdrowisko Rymanów” 
S.A. 
 
 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział 
w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem 
powyższych zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strona prowadzonego postępowania https://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-uslugi/  
2. aa. 
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