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Łódź, dnia 15.02.2019r. 

Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi 

Dotyczy postępowania nr referencyjny:  

 ZP/ 1 /2019r. 

Świadczenie usług porządkowo-czystościowych powierzchni wewnętrznych 
 i terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi 

 

Pierwszy zestaw pytań 
 

1. Prosimy o wskazanie ilości i rodzaju pojemników na preparaty do higienicznego i 
chirurgicznego odkażania rąk?  

Odpowiedź:  Powyższe nie dotyczy Wykonawcy.  Zamawiający we własnym 
zakresie zaopatruje jednostki organizacyjne w preparaty do higienicznego i 
chirurgicznego odkażania rąk.  Wykonawca winien zapewnić jedynie mydło w 
płynie. 

 

2. Prosimy o wskazanie ilości i rodzaju pojemników na preparaty do higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk na bazie etanolu?  

Odpowiedź:  Powyższe nie dotyczy Wykonawcy.  Zamawiający we własnym 
zakresie zaopatruje jednostki organizacyjne w preparaty do higienicznego i 
chirurgicznego odkażania rąk na bazie etanolu.   

 
3. Prosimy o podanie ilości pracowników w poszczególnych lokalizacjach.  

Odpowiedź:  Przychodnia Nr 31 – 58 osób;  Przychodnia Nr 32 – 11 osób; 
Przychodnia Nr 33 – 19 osób;  Przychodnia Nr 34 – 7 osób;  Przychodnia Nr 35 – 
17 osób;  Przychodnia Nr 36 – 26 osób; Przychodnia Nr 37 – 9 osób ; 
Przychodnia Nr 39 – 25 osób; Przychodnia ul. A.Struga – 7 osób;,Administracja -
29 osób; Laboratorium – 17 osób; RTG – 5 osób . 

 

4. Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości pacjentów w poszczególnych lokalizacjach.  

Odpowiedź:   
 Lekarz 

poz 
 Specjalistyk

a  
Rehabilitacja ŁĄCZNIE 

 Dorośli dzieci    

Przychodnia 31 2 421 333 825  3 579 

Przychodnia 32 1 060 387   1 447 

Przychodnia 33 1 679 687  1310 3 676 

Przychodnia 34 793    793 

Przychodnia 34 s 771    771 

Przychodnia 35 2 254 513 100  2 867 

Przychodnia 36 2 397 816   3 213 

Przychodnia 37 1 418 216   1 634 

Przychodnia 39 2 357 831 162 1550 4 900 

A. Struga   200 1317 1 517 

Gdańska REH    1919 1 919 
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5. Prosimy o wyjaśnienie czy po stronie Wykonawcy będzie maszynowe doczyszczanie podłóg 
wraz z położeniem polimerów. Jeśli tak, prosimy o wskazanie zasad na jakich ma się 
odbywać, częstotliwości i metraży w poszczególnych lokalizacjach.  

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia nie obejmuje maszynowego doczyszczanie 
podłóg wraz z położeniem polimerów.  

 

6. Prosimy o podanie czy Wykonawcy będzie musiał wraz z workami dostarczać naklejki na 
worki do segregacji odpadów medycznych?  

Odpowiedź:  Nie. 
 

7. W związku z koniecznością usunięcia na własny koszt i we własne pojemniki/kontenery 
odpadów z terenów zew., prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca musi wstawić na stałe 
kontenery na tereny zew., czy też Zamawiający dopuszcza by Wykonawca na bieżąco wywoził 
w/w odpady.  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza by Wykonawca na bieżąco wywoził   
odpady z terenów zewnętrznych.  

 

8. W związku z koniecznością zdejmowania i zakładania 1x na kwartał lub w razie potrzeby 
firan i zasłon prosimy o podanie ich ilości w poszczególnych lokalizacjach.  

Odpowiedź:  Ogółem 5 kg.  
 

9. W związku z koniecznością mycia okien 1x na kwartał lub w razie potrzeby prosimy o 
podanie m2 w poszczególnych lokalizacjach i wskazanie, czy do umycia jest konieczność 
zastosowania technik alpinistycznych,  bądź użycia wysięgnika.  

Odpowiedź:  Przedmiot zamówienia nie obejmuje mycia okien.   
 

10. W związku z koniecznością mycia żaluzji, rolet 1x na kwartał lub w razie potrzeby prosimy 
o podanie m2 w poszczególnych lokalizacjach.  

Odpowiedź:  Przedmiot zamówienia nie obejmuje mycia żaluzji, rolet.   
 

11. W związku z koniecznością mycia wertikali 1x na kwartał lub w razie potrzeby prosimy o 
podanie m2 w poszczególnych lokalizacjach.  

Odpowiedź:  Przedmiot zamówienia nie obejmuje mycia wertikali. 
 

12. Prosimy o potwierdzenie, iż montażem i demontażem osłon żarówkowych, zajmować się 
będą odpowiednie służby Zamawiającego przydzielone do zadań związanych z konserwacją 
urządzeń elektrycznych. Pragniemy wskazać jednoznacznie, iż niniejsze postępowanie 
przetargowe obejmuje swym zakresem świadczenie usług porządkowych, a nie usług 
konserwacji urządzeń elektrycznych, tymczasem zgodnie z przepisami bhp do montażu i 
demontażu oświetlenia mogą być skierowane osoby posiadające stosowne uprawnienia w tym 
zakresie.  

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, iż montażem i demontażem osłon 
żarówkowych, zajmować się będą odpowiednie służby Zamawiającego 

 

13. Zmawiający określił w SIWZ wymóg zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na 
umowę o pracę. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę 
zlecenie wyłącznie 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 
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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. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.  

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje wymóg zatrudnienia pracowników 
wykonujących czynności sprzątania terenów wewnętrznych na umowę o pracę.  
 

14. Prosimy o usunięcie zapisów pkt. 3.12.3 SIWZ oraz pkt.25 załącznika nr 2 OPZ, a także 
pkt. 7 i 8 par.2, pkt. g par.15 załącznika nr 8 Wzór Umowy. Z naszego wieloletniego 
doświadczenia świadczenia usług w obiektach Służby Zdrowia wynika, że jeżeli nawet dojdzie 
do czasowego ograniczenia powierzchni na danej jednostce Zamawiającego, nie dochodzi do 
redukcji personelu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki. Często 
faktycznemu ograniczeniu ulega tylko powierzchnia sprzątania natomiast reszta składników 
takich jak materiały higieniczne, materiały eksploatacyjne, praca personelu jest przenoszona w 
inne miejsce. Wobec powyższego Wykonawca powinien mieć zabezpieczone środki na to, aby 
w wyniku czasowego ograniczenia funkcjonowania danej jednostki mógł dalej realizować 
usługę niezbędnym do tego personelem oraz środkami. Zapisy takie dają zbyt swobodne 
możliwości redukowania wynagrodzenia Wykonawców. Zamawiający powinien wyraźnie 
określić wszelkie parametry zamówienia oraz jego ryzyka tak aby Wykonawcy mogli 
świadomie i rzetelnie realizować powierzone im zadania. Ponadto Zamawiający związany jest 
treścią umowy, zatem wszelkie zmiany umowy dotyczące zakresu przedmiotu świadczenia 
winny wymagać zgody obu stron oraz formy pisemnego aneksu; w przeciwnym razie należy 
umożliwić Wykonawcy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Automatyczne stosowanie 
obniżenia wynagrodzenia w proporcji do zmniejszonego zakresu usług w rozliczeniach z 
Wykonawcą może prowadzić w skrajnych sytuacjach do wykonywania usługi po stawkach 
nieopłacalnych dla Wykonawcy z rażącą stratą po jego stronie. Ponadto, jeśli zamawiający w 
nieograniczony sposób przewiduje możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, 
powyższe czyni opis przedmiotu zamówienia niejednoznacznym. Wykonawca bowiem w tym 
zakresie może mieć uzasadnione problemy z wyceną swojej oferty. W związku z tym wnosimy 
jak na wstępie.  

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje powyższe zapisy. Jednocześnie zwraca 

uwagę,  iż zgodnie z zapisem §2 „O wszelkich sytuacjach, skutkujących 

koniecznością dokonania takich zmian, Wykonawca zostanie poinformowany 

na piśmie w formie aneksu do umowy.” W związku z powyższym o zmianach 

powierzchni Wykonawca zostanie poinformowany z wyprzedzeniem. 

 

15. Zamawiający wskazuje w § 5 Wzoru umowy, że Wykonawca obowiązany jest do 
wyznaczenia przynajmniej jednej osoby, która będzie pełniła rolę stałego Koordynatora, który 
między innymi zobowiązany do każdorazowego wprowadzenia pracowników wykonujących 
usługę na poszczególne obiekty oraz do przekazywania tym pracownikom zakresu 
obowiązków określonych załącznikiem nr 2. Prosimy o potwierdzenie, iż dotyczy to nowych 
pracowników Wykonawcy.  

Odpowiedź:   Zamawiający oczekuje, iż wszyscy pracownicy Wykonawcy, 
wykonujący usługi porządkowo-czystościowe powierzchni wewnętrznych,  
zostaną wprowadzeni  na obiekty oraz zostaną zapoznani z zakresem 
obowiązków określonym w załączniku nr 2.    

 

16. Prosimy o wprowadzenie zapisów par. 13 wzoru umowy, iż w celu udokumentowania 
nienależytego wykonania umowy, za które Zamawiający będzie mógł stosować sankcje w 



 

 

___________________________________________________________________________________ 

Strona 4 z 4 
 

postaci kar, będzie zastosowany protokół, podpisany przez obie strony, w który zostaną 
opisane przypadki nienależytego wykonania umowy.  

Odpowiedź:  Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi jest 
każdorazowo „Protokół wykonania usługi”, o którym mowa w §4 ust. 4 wzoru 
umowy. 

 

17. Prosimy o doprecyzowanie zapisów pkt. 1.e) par. 13 wzoru umowy, poprzez wskazanie, 
jaki czas ma Wykonawca na usunięcie nieprawidłowości. 

Odpowiedź:  Czas na usunięcie nieprawidłowości będzie każdorazowo 
określany przez Zamawiającego,  gdyż jest on uzależniony od rangi uchybień jak 
również od ewentualnych terminów wskazanych przez kontrole zewnętrzne np. 
SANEPID.  

 

18. Prosimy o doprecyzowanie zapisów pkt. 1.f) par. 13 wzoru umowy, poprzez wyjaśnienie 
jakiego rodzaju zaniedbania w realizacji umowy będą traktowane przez Zamawiającego jako 
rażące.  

Odpowiedź:  Zgodnie z zapisem §13 ust. 1f  w przypadku trzykrotnego 
powtórzenia się nieprawidłowości  w świadczeniu usług na danym obiekcie. 

 

Drugi zestaw pytań _______________________________________________                     
 

 
Odpowiedź:   W  zał. 2a w  pkt. PROCES SPRZĄTANIA  pod tytułem hasło 
SPRZĄTANIE -  Zamawiający wskazał, iż w miejscach gdzie jest małe ryzyko 
zakażenia, powierzchnie winny być czyszczone ciepłą wodą z dodatkiem 
detergentu. Wykonawca powinien więc zaoferować zarówno środki myjące,                
jak i dezynfekująco-myjące. 
 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści jedynie preparaty, które spełniają kryteria 
określone w tabelce "Minimalne kryteria dla środków dezynfekcyjnych 
stosowanych i zalecanych w MCM „Polesie" w Łodzi”.  
 

 
Odpowiedź:  Wymagają  tylko przecierania/ mycie. 
 

 
Odpowiedź: Nie 


