Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 23.01.2018r

DZP/01PN/2018
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Usługa kompleksowego utrzymania czystości dla potrzeb
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” DZP/01PN/2018 Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1
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 …………….
Ad. 1
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany Załącznika nr 4 do SIWZ Projekt
umowy w przedmiotowym zakresie bez wyszczególniania osoby upoważnionej do kontaktów.
Pyt. 2
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"
Ad. 2
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 3
Dotyczy zapisów SIWZ rozdział XXVII punkt 5.3.i 5.4. oraz §2 projektu umowy.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między zapisami SIWZ rozdz. XXVI pkt 5.3-5.4 a załącznikiem
nr 4 – projekt umowy . Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wprowadził żadnych ograniczeń
w zakresie waloryzacji, i że będzie waloryzował wynagrodzenie umowne na bieżąco wraz
z każdorazową zmianą stosownych przepisów prawa, zgodnie z zapisami par. 2 pkt 7 projektu umowy
Ad. 3
Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ rozdz. XXVI pkt 5.3-5.4 zgodnie z zapisami par. 2
pkt 7 projektu umowy.
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Pyt. 4
Czy Wykonawca dobrze rozumie warunek udziału zawarty w SIWZ rozdział XIII pkt 4.3.2 tzn, czy
aby spełnić warunek udziału zawarty w SIWZ Wykonawca może wykazać np. 2 usługi odpowiadające
swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonywane na rzecz jednostki
służby zdrowia o łącznej powierzchni pomieszczeń wewnętrznych nie mniejszej niż 5000 m2, o
sumarycznej wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł każda , wykonane w okresie np. 6 miesięcy?
Ad. 4
Tak. Zamawiający potwierdza że wykonanie usługi określonej w warunku opisanym w SIWZ rozdział
XIII pkt 4.3.2 wykonane w okresie 6 miesięcy, przy zachowaniu innych zależności określonych w
warunku, Zamawiający uzna za spełnione.
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