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
W nawiązaniu do stanowiska wydanego przez Ministerstwo Finansów RP – "Interpretacja Ogólna –
zakres zwolnienia od VAT do usług związanych z usługami medycznymi" z dnia 29 grudnia 2017 –
prosimy o określenie czy czynności pomocnicze przy pacjencie wymienione w SIWZ służą
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, czy są usługami
dodatkowymi, które wg w/w interpretacji nie podlegają zastosowaniu stawki VAT "ZW" (zwolnione).
Ad. 1
Zamawiający informuje iż czynności pomocnicze przy pacjencie wymienione w SIWZ służą
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w nawiązaniu do stanowiska
wydanego przez Ministerstwo Finansów RP – "Interpretacja Ogólna – zakres zwolnienia od VAT do
usług związanych z usługami medycznymi" z dnia 29 grudnia 2017
Pyt. 2
Prosimy o określenie udziału wartości poszczególnych czynności wchodzących w zakres
postępowania do wartości całego postępowania, np.
- kompleksowa usługa czystościowo – porządkowa – 70 %
- transport wewnętrzny – 10 %
- czynności pomocnicze przy pacjencie – 20 %
Pozwoli to Zamawiającemu na realne porównanie ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców
i ujednolicenie zastosowanych stawek podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku VAT.
Ad. 2
Zamawiający nie w jest w stanie określić jaki procent wartości usługi będą stanowiły poszczególne
czynności wchodzące w zakres postepowania. Zamawiający przewiduje że czynności pomocnicze
przy pacjencie oraz czynności transportu wewnętrznego stanowić będą nieznaczną część usługi.

Pyt. 3
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie przewiduje przekazania pracowników w trybie art. 23'
Kodeksu Pracy.
Ad. 3
Zamawiający potwierdza iż nie przewiduje przekazania pracowników w trybie art. 23' Kodeksu Pracy.

Pyt. 4
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający jest właścicielem dozowników do papieru toaletowego,
ręczników papierowych, preparatu do mycia rąk i preparatu do dezynfekcji rąk obecnie użytkowanych
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w jednostce Zamawiającego.
Ad. 4
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 4 do SIWZ Projektu umowy w § 3 pkt 9 „
Wykonawca doposaży
w dozowniki oraz podajniki pomieszczeń objętych usługą kompleksowego utrzymania czystości. Po
wygaśnięciu umowy sprzęt ten stanie się własnością Zamawiającego.”
Pyt. 5
Prosimy o podanie szacunkowej ilości dozowników na papier toaletowy, które ma uzupełnić
ewentualny Wykonawca.
Ad. 5
Zamawiający nie w jest w stanie określić szacunkowej ilości dozowników na papier toaletowy, które
ma uzupełnić ewentualny Wykonawca.
Pyt. 6
Prosimy o podanie szacunkowej ilości i typu dozowników na preparaty do mycia rąk i preparaty do
dezynfekcji rąk, które ma uzupełnić ewentualny Wykonawca
Ad. 6
Zamawiający nie jest w stanie określić szacunkowej ilości dozowników na preparaty do mycia rąk i
preparaty do dezynfekcji rąk, które ma uzupełnić ewentualny Wykonawca.
Typ dozowników na preparaty do mycia rąk i preparaty do dezynfekcji rąk zostały określone w
Załączniku nr 5 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
Pyt. 7
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zdemontuje obecnie użytkowane dozowniki do papieru
toaletowego, ręczników, środków do mycia rąk i środków do dezynfekcji i w ich miejsce będzie
wymagał dostarczenia nowych dozowników przez ewentualnego Wykonawcę.
Ad. 7
Zamawiający informuje, iż zdemontuje obecnie użytkowane dozowniki do papieru toaletowego,
ręczników, środków do mycia rąk i środków do dezynfekcji jedynie w przypadku gdy zaistnieje taka
koniczność (np. w przypadku ich uszkodzenia lub innej przyczyny uniemożliwiającej ich
funkcjonowanie).
Pyt. 8
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby personel Wykonawcy był przeszkolony w
zakresie obsługi maszyny krawieckiej (dedykowana osoba) oraz Zamawiający wymaga od
ewentualnego wykonawcy naprawy bielizny szpitalnej przekazywanej do magazynu rzeczy czystych?
Ad. 8
Zamawiający wymaga od wykonawcy usługi „Szycie i przeszywanie pościeli” zgodnie z zapisami pkt
11 Załącznika nr 8 do SIWZ „Zakres oraz częstotliwość wykonywania czynności dla osób
zajmujących się utrzymaniem czystości” Tym samym wymaga aby personel Wykonawcy został
przeszkolony w ramach Instruktażu stanowiskowego w zakresie obsługi maszyny krawieckiej.

Pyt. 9
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami PZP
wymaga zatrudnienia pracowników na umowy o pracę do wykonywania wszystkich czynności
związanych ze świadczeniem usługi porządkowo-czystościowej, opisanych w SIWZ.
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Ad. 9
Zgodnie z zapisami SIWZ rodz. III. Pkt 2 ppkt 15-16.
Pyt. 10
Czy Zamawiający wymaga do wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie ewentualny
Wykonawca zatrudnił opiekunów medycznych (osoby z odpowiednim przeszkoleniem i
kwalifikacjami zawodowymi)?
Ad. 10
Nie. Zamawiający nie wymaga.
Pyt. 11
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wykonywanie czynności przez personel
sprzątający, które obejmują także czynności pomocnicze przy pacjencie i transport wewnętrzny.
Ad. 11
Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 12
Prosimy o określenie, ile osób Zamawiający wymaga podczas świadczenia dyżuru nocnego?
Ad. 12
Zgodnie z zapisami pkt I ppkt 16 Załącznika nr 5 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
Pyt. 13
Czy Zamawiający dopuszcza łączenie oddziałów podczas świadczenia usługi porządkowoczystościowej? Jeżeli tak, proszę o podanie oddziałów, które można łączyć.
Ad. 13
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 14
Prosimy o podanie minimalnej obsady personelu wymaganej podczas świadczenia usługi porządkowoczystościowej oraz czynności dodatkowych opisanych w SIWZ?
Ad. 14
Zgodnie z zapisami pkt I ppkt 16 Załącznika nr 5 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
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