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sygn. ZP/382-09/2016

Odpowiedzi i wyjaśnienia
dotyczy:

przetargu  nieograniczonego  na  usługę  kompleksowej  obsługi  technicznej  i  eksploatacyjnej 
Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 28.06.2016 r. pod nr 106633 - 2016.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania w trybie art.38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych:

05 lipca 2016r.
1. Pytanie:   kto  aktualnie  realizuje  dla  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  usługi  z  zakresu 

kompleksowej obsługi technicznej i gospodarczej?

Odpowiedź: kompleksową  obsługę  techniczną  i  eksploatacyjną,  w  zakresie  objętym 
przedmiotowym zamówieniem publicznym, Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. realizuje 
w ramach własnej działalności, wobec czego nie istnieją umowy z podmiotami zewnętrznymi 
w zakresie zamawianych usług.

2. Pytanie:   prosimy o przesłanie wszystkich ofert jakie wpłynęły w trakcie ostatnich postępowań 
przetargowych na usługi kompleksowej obsługi technicznej i eksploatacyjnej.

Odpowiedź: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. dotychczas nie prowadził postępowań 
przetargowych w zakresie kompleksowej obsługi technicznej i eksploatacyjnej.

3. Pytanie:   czy obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przeglądów oraz pomiarów wymaganych 
zapisami art. 62 Prawa Budowlanego?

Odpowiedź: wykonanie  przeglądów  oraz  pomiarów  wymaganych  zapisami  art.  62  Prawa 
Budowlanego nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

4. Pytanie:   w  jaki  sposób  będą  rozliczane  zakup  i  dostawa  materiałów  eksploatacyjnych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: sposób  realizacji  zakupów  materiałów  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu 
zamówienia został określony w SIWZ część II pkt 1.9.

5. Pytanie:   w jaki sposób będą rozliczane zakup i dostawa części zamiennych niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: sposób  realizacji  zakupów  materiałów  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu 
zamówienia został określony w SIWZ część II pkt 1.9.

6. Pytanie:   w jaki sposób będą rozliczane usługi specjalistyczne (np. kominiarskie, przeglądowe, 
itp.) niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: usługi specjalistyczne np. kominiarskie, przeglądowe, nie są objęte przedmiotem 
zamówienia.

7. Pytanie:   w jaki sposób będą rozliczane prace wykonywane w terminie opisanym w pkt II 2.1.2 
SIWZ?
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Odpowiedź: wynagrodzenie za prace wykonywane w terminie opisanym w części II, pkt 2.1.2 
SIWZ powinno być zawarte w zryczałtowanym wynagrodzeniu Wykonawcy zgodnie z zapisem 
SIWZ część II pkt 3.

8. Pytanie:   w jaki  sposób będzie rozliczany najem sprzętu specjalistycznego, takiego jak: wóz 
asenizacyjny, podnośnik, Wu-Ko?

Odpowiedź: najem sprzętu specjalistycznego, takiego jak: wóz asenizacyjny, podnośnik, Wu-Ko 
leży po stronie Zamawiającego.

9. Pytanie:   Prosimy  o  informację  czy  urządzenia  objęte  przedmiotem  zamówienia  objęte  są 
gwarancją? Jeśli tak to prosimy o przesłanie wykazu urządzeń wraz z informacją o terminie 
zakończenia gwarancji.

Odpowiedź: z  pośród  urządzeń  objętych  przedmiotem  zamówienia  gwarancją  objęty  jest 
jedynie system automatycznego uruchamiania agregatu prądotwórczego - do maja 2019r.

10. Pytanie:   czy w zakres prac opisanych w pkt II 1.1.9 SIWZ wchodzi przegląd i badania agregatu 
prądotwórczego  i  baterii  akumulatorów?  Jeśli  tak  to  prosimy  o  podanie  informacji 
o producencie, typie, mocy oraz ilościach w/w urządzeń.

Odpowiedź: przeglądy i badania techniczne agregatu prądotwórczego i baterii  akumulatorów 
nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

11. Pytanie:   po czyjej stronie leży zakup paliwa do agregatu prądotwórczego?

Odpowiedź:  zakup paliwa do agregatu prądotwórczego leży po stronie Zamawiającego.

12. Pytanie:   czy  w  zakres  prac  opisanych  w  pkt  II  1.2.6  SIWZ  wchodzi  przegląd,  regulacja 
i wymiana złoża jonowymiennego w stacjach uzdatniania wody? jeśli tak to prosimy o podanie 
informacji o producencie, typie, wydajności oraz ilości w/w urządzeń.

Odpowiedź: urządzenie  służące  do  zmniejszania  twardości  wody  nie  jest  obecnie 
wykorzystywane.

13. Pytanie:   czy Zamawiający przewiduje konieczność realizowania prac opisanych w pkt II 1.3.2 
SIWZ, we więcej niż jedną osobę? Jeśli  tak, to prosimy o informację w jaki sposób będzie 
rozliczana praca dodatkowego pracownika.

Odpowiedź: zakres  prac opisanych w SIWZ część  II  pkt  1.3.2 może obejmować prace,  do 
wykonania których niezbędny jest udział więcej niż jednej osoby. Potrzeba taka może wynikać 
z rodzaju  przedmiotów  (mebli)  podlegających  czynnościom  oraz  użytego  wyposażenia 
technicznego. Wynagrodzenie za wszelkie wykonywane prace objęte przedmiotem zamówienia 
powinno być zawarte w zryczałtowanym wynagrodzeniu Wykonawcy zgodnie z zapisem SIWZ 
część II pkt 3.

14. Pytanie:   czy w zakres prac opisanych w pkt II 1.4 SIWZ wchodzą przeglądy, badania instalacji  
oraz utrzymywanie stanów magazynowych gazów medycznych? Jeśli tak to prosimy o podanie 
informacji o rodzajach wykorzystywanych gazów oraz o ilości punktów odbiorczych w/w gazów.

Odpowiedź: przedmiot  zamówienia  nie  obejmuje  przeglądów  i  badania  instalacji  gazów 
medycznych, obejmuje czynności ewidencyjne określone w SIWZ część II pkt 1.4.6.

15. Pytanie:   prosimy  o  informację  po  czyjej  stronie  będą  koszty  związane  z  zakupem  gazów 
medycznych.

Odpowiedź: zakup  gazów  medycznych  nie  jest  przedmiotem  zamówienia,  Wykonawca 
obsługuje dostawy gazów w miejscu ich realizacji.

16. Pytanie:   prosimy  o  podanie  średniorocznej  ilości  prac  opisanych  w  punktach  II  1.6.1  oraz 
II 16.2, planowanych do realizacji w trakcie obowiązywania umowy.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona po opracowaniu danych.
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17. Pytanie:   Prosimy o podanie metrażu prac opisanych w pkt II 1.6.3 planowanych do realizacji 
w trakcie obowiązywania umowy

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona po opracowaniu danych.

18. Pytanie:   prosimy  o  podanie  średniorocznej  ilości  prac  opisanych  w  punktach  II  1.6.3 
planowanych do realizacji w trakcie obowiązywania umowy.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona po opracowaniu danych.

19. Pytanie:    prosimy o podanie średniorocznej ilości prac opisanych w pkt II 1.6.6 planowanych do 
realizacji  w  trakcie  obowiązywania  umowy  oraz  metrażu  systemów  odprowadzania  wody 
z dachów, planowanych do czyszczenia w trakcie obowiązywania umowy.

Odpowiedź: podlegające czyszczeniu  systemy odprowadzania  wody z  dachów mają  łączną 
długość 430 m. Wymagane jest czyszczenie dwa razy w roku wiosną i jesienią.

20. Pytanie:   prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt II 1.8.6 SIWZ. Co Zamawiający rozumie pod 
pojęciem „orzeczenie techniczne”.

Odpowiedź: Zamawiający  pod  pojęciem  „Orzeczenie  techniczne”  rozumie  dokument 
zawierający opis  stanu technicznego przedmiotu orzeczenia,  zawierający wnioski  dotyczące 
dalszej eksploatacji, wystawiony przez osobę posiadającą kwalifikacje w zakresie eksploatacji 
przedmiotu orzeczenia.

21. Pytanie:   w pkt II 2.2.1 oraz II 2.2.2 SIWZ znajdują się odniesienia do do pkt 3.1.1 SIWZ, który to  
punkt nie istnieje. Prosimy o uszczegółowienie, do którego punktu SIWZ odwołują się zapisy 
w/w punktów.

Odpowiedź: w treści SIWZ część II pkt 2.2.1 oraz 2.2.2 wkradła się omyłka pisarska. W obu 
wymienionych punktach odniesienie powinno być do pkt 2.1.1 w tej samej części SIWZ.

22. Pytanie:   prosimy o przesłanie wykazu urządzeń objętych zapisami pkt II 2.3 SIWZ.

Odpowiedź: wykaz urządzeń zostaje opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego.

23. Pytanie:   prosimy o przesłanie harmonogramu, o którym mowa w pkt II 2.3.2 SIWZ.

Odpowiedź: harmonogram obsługi stacji uzdatniania wody zostaje opublikowany opublikowany 
na stronie internetowej Zamawiającego. Dla pozostałych urządzeń zamawiający nie posiada 
harmonogramów.

24. Pytanie:   prosimy o podanie kwoty oczekiwanej  przez  Zamawiającego za użyczenie sprzętu 
i wyposażenia, o którym mowa w pkt II 10 SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający za użyczenie sprzętu i wyposażenia,  o  którym mowa w pkt  II  10 
SIWZ oczekuje kwoty 100,00 zł miesięcznie.

25. Pytanie:   prosimy o przesłanie obowiązującej u Zamawiającego procedury, o której mowa w §1 
pkt 2.9.2 załącznika nr 7 do SIWZ.

Odpowiedź: obowiązujące  u  Zamawiającego procedury  zakupu towarów i  usług  o  wartości 
mniejszej  niż  określone w art.4 pkt  8 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały zawarte 
w Regulaminie udzielania przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. zamówień o wartości 
nieprzekraczającej  kwoty  netto  o  równowartości  w  złotych  30  000  Euro.  Treść  regulaminu 
Zamawiający  udostępnia  na  swojej  stronie  internetowej  w  miejscu  publikowania  informacji 
z przedmiotowego postępowania przetargowego.

26. Pytanie:   prosimy o doprecyzowanie zapisu §13 pkt 1 załącznika nr 7 do SIWZ. Co Zamawiający 
rozumie pod pojęciem „ważne powody”? Prosimy o podanie przykładów.
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27. Odpowiedź:   na  podstawie  zapisu  §13  pkt  1  wzoru  umowy,  każda  ze  stron  na  podstawie 
przekazanego  na  piśmie  oświadczenia  woli,  z  ważnych  powodów może  rozwiązać  umowę 
z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zamawiający nie określił zamkniętego 
katalogu  przyczyn  takiego  rozwiązania  umowy bo  nie  jest  w stanie  przewidzieć  wszystkich 
możliwych „ważnych powodów”,.  W związku z powyższym Zamawiający zmienia  §13 pkt  1 
załącznika nr 7 do SIWZ, który przyjmuje brzmienie „Każda ze stron może rozwiązać umowę 
w okresie jej trwania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia”.

28. Pytanie:   kto pokrywa koszty wynajmu sprzętu specjalistycznego typu podnośnik lub WUKO? 
W zakresie obsługi jest oświetlenie zewnętrzne oraz kanalizacja deszczowa.

Odpowiedź:  koszty wynajmu sprzętu specjalistycznego typu podnośnik  lub WUKO leżą po 
stronie Zamawiającego.

29. Pytanie:   Jaka była częstotliwość występowania awarii po godz 15:00 i w dni wolne w ubiegłym 
roku?

Odpowiedź: usuwanie awarii po godz 15:00 i w dni wolne wykonywana jest obecnie w ramach 
działalności  Zamawiającego,  rozliczana jest  w formie  zryczałtowanej,  wobec  czego nie  jest 
prowadzona ewidencja częstotliwości występowania awarii.

30. Pytanie:   Zgodnie z zapisami SIWZ należy zapewnić całodobową obsługę dystrybucji  gazów 
medycznych, czy w związku z tym Zamawiający oczekuje obecności pracownika Wykonawcy 
na terenie szpitala całodobowo?

Odpowiedź: obsługa dystrybucji gazów medycznych w dni robocze w godzinach 15:00-07:00 
dnia następnego oraz w dni będące dla Zamawiającego dniami wolnymi od pracy (niedziele, 
święta oraz dodatkowe dni wole od pracy), odbywać się będzie przez pracownika dostępnego 
na zasadach określonych w SIWZ część II pkt 2.1.2.

07 lipca 2016r.
31. Pytanie:   prosimy  o  podanie  średniorocznej  ilości  prac  opisanych  w  punktach  II  1.6.1  oraz 

II 16.2, planowanych do realizacji w trakcie obowiązywania umowy.

Odpowiedź: ilość prac opisanych w punktach II 1.6.1 oraz II 16.2, planowanych do realizacji 
w trakcie obowiązywania umowy szacujemy na 120m2 rocznie.

32. Pytanie:   Prosimy o podanie metrażu prac opisanych w pkt II 1.6.3 planowanych do realizacji 
w trakcie obowiązywania umowy.

Odpowiedź: metraż  prac  opisanych  w  pkt  II  1.6.3  planowanych  do  realizacji  w trakcie 
obowiązywania umowy (24 m-ce) szacujemy na 60m2.

33. Pytanie:   prosimy  o  podanie  średniorocznej  ilości  prac  opisanych  w  punktach  II  1.6.3 
planowanych do realizacji w trakcie obowiązywania umowy.

Odpowiedź: ilość  prac  opisanych  w  punktach  II  1.6.3  planowanych  do  realizacji  w trakcie 
obowiązywania umowy szacujemy na 30m2 rocznie.
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