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RLE-05/01/22       Rymanów -Zdrój, 31.03.2022 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 wprowadził zmiany do SWZ, wskazując iż z chwilą rozpoczęcia umowy zostanie 

wyłączona z usługi część powierzchni. W związku z powyższym prosimy:  

a. o jednoznaczne wskazanie wymagań Zamawiającego w kwestii rozkładu czasu pracy oraz 

minimalnej obsady stanowiskowej i wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga innej obsady 

stanowiskowej aniżeli wskazana w załączniku nr 12.3 i jeśli tak to jakiej  

b. o potwierdzenie, iż zmianie ulega załącznik nr 2 i udostępnienie jego właściwej wersji  

c. udostępnienie aktualnej wersji załącznika 12.2 ze wskazaniem, które strefy w danych lokalizacjach 

zostaną wyłączone  

 

Odpowiedź:  

 

a. W załączeniu Zamawiający udostępnia nowy załącznik nr 12.3.1 do OPZ – dotyczący 

rozkładu czasu pracy oraz minimalnej obsady pracowników. Informacje w nim zawarte obowiązują od 

dnia zawarcia umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że załącznik o nr 12.3 do OPZ jest 

nadal aktualny, w przypadku włączania do sprzątania powierzchni w poszczególnych obiektach, 

Zamawiający wymagał będzie obsady, zgodnie z załącznikiem 12.3 do OPZ. 

 

b.  Zamawiający informuje, że załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy nie ulega zmianie. 

Jednocześnie zawiadamia, że  czyni starania zmierzające do pozyskania jak największej ilości 

kontraktów z płatnikami publicznymi (ZUS, NFZ), jak również z innymi podmiotami, w celu 

pozyskania jak największej ilości pacjentów – kuracjuszy. W związku z zbliżającym się sezonem 

letnim, co zawsze wiązało się z prawie całkowitym obłożeniem budynków, przewiduje się, że już od 

miesiąca maja bieżącego roku zostanie włączona do usługi utrzymania czystości część obiektów, która 

na etapie składania ofert została wyłączona. Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający informuje, że 

w przypadkach, o których mowa wyżej - włączeniu do usługi utrzymania czystości, poinformuje 

Wykonawcę pisemnie, w terminie 3 dni kalendarzowych w przypadku, gdy włączenie dotyczy łącznej 

powierzchni (suma powierzchni zgłoszonych w okresie 3 dni) nie większej niż 1000 m2 i 7 dni 

kalendarzowych w pozostałych przypadkach przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Zmiana 

(zmniejszenie) ilości powierzchni m2, która została zapisana w formularzu cenowym już na etapie 
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składania ofert spowodowałaby zaniżenie wartości całego zamówienia, a Zamawiający planuje 

użytkowanie maksymalnie dużej powierzchni w poszczególnych obiektach Spółki.  

c.  W załączeniu Zamawiający udostępnia nowy załącznik nr 12.2.1 do OPZ – dotyczący 

wykazu obiektów i powierzchni z podziałem na strefy czystości. Informacje w nim zawarte 

obowiązują od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że załącznik o nr 12.2 

do OPZ jest nadal aktualny, w przypadku włączania do sprzątania powierzchni w poszczególnych 

obiektach, Zamawiający informował będzie Wykonawcę o ilości powierzchni włączanej do sprzątania 

wraz z podziałem tej powierzchni na strefy czystości, zgodnie z załącznikiem 12.2 do OPZ. 

 

 

 

 

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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