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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 
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EP/220/57/2017/1                                                                31.08.2017r. 

 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/57/2017 pn.: Świadczenie usług 
konserwacyjno-naprawczych w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, 

ogólnobudowlanej oraz utrzymania w sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci gazów 

medycznych i wewnętrznej dystrybucji gazów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść: 
 

Pytania Wykonawców: 
 

ZESTAW 1 

 

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 2004r. o podatku od 

towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016r., 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 ……………………………. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu będzie badał cenę każdej 

oferty przez pryzmat zawarcia w niej kosztów uwzględniających co najmniej minimalne wynagrodzenie za 

pracę/minimalną stawkę godzinową, proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiający 

weryfikował będzie, czy wspomniane minimalne wynagrodzenie/minimalna stawka godzinowa nie będą – w 

celu obejścia obowiązujących przepisów – pomniejszane przez wykonawców o koszty korzystania przez 

pracowników ze sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi albo inne koszty, np. koszty 

szkoleń? 
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Odp.: Zamawiający będzie przeprowadzać badanie realności zaoferowanej ceny ofertowej lub 

istotnych jej części składowej w sposób zgodny z postanowieniami art. 90 ust. 1 PZP. W 

szczególności zamawiający dokona badania realności ceny w zakresie okoliczności wskazanych w 

art. 90 ust. 1 PZP, mając w szczególności na uwadze treść oferty badanej, ceny innych ofert, 

szacunkową wartość zamówienia oraz sposób jej ustalenia, a także wyjaśnienia złożone przez 

wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie wystosowane przez Zamawiającego w trybie art. 90 ust. 1 

PZP. 

 

3. Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w  OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU, proszę o 

potwierdzenie, że w związku z wejściem w życie przepisów nakładających na Wykonawcę obowiązek 

kalkulowania ceny z uwzględnianiem w kosztach pracy na 2017r. co najmniej „minimalnej stawki 

godzinowej” w wysokości 13 zł, Zamawiający będzie badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych (dalej pzp), tj. weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy dla umów 

zlecenia ustaloną minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł. 

 

Odp.: Zamawiający wskazuje, że będzie przeprowadzać badanie realności zaoferowanej ceny 

ofertowej lub istotnych jej części składowej w sposób zgodny z postanowieniami art. 90 ust. 1 

PZP. W szczególności Zamawiający dokona badania realności ceny w zakresie okoliczności 

wskazanych w art. 90 ust. 1 PZP, mając w szczególności na uwadze treść oferty badanej, ceny 

innych ofert, szacunkową wartość zamówienia oraz sposób jej ustalenia, a także wyjaśnienia 

złożone przez wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie wystosowane przez Zamawiającego w 

trybie art. 90 ust. 1 PZP. 

 

4. Mając na uwadze treść wzoru umowy, wnoszę o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych 

w powyższych przepisach. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

5. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego 

obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. 

 

Zamawiający w zapisach umowy zobowiązał się do przeprowadzenia waloryzacji w razie zaistnienia 

przesłanek z art. 142 ustawy PZP wedle starego brzmienia tego artykułu, które nie uwzględnia zmiany 

przepisów ustawy prawo zamówień publicznych od 1 września 2016r., zgodnie z którą przepis art. 142 ust. 5 

pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych otrzymał następujące brzmienie: „wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;”. 

 

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym, Zamawiający w § 12 ust. 3 projektu 

umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ zmienia treść pkt 4 z „zmianę wynagrodzenia w 

przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” na  „zmianę 

wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879:part=a2u3&full=1
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albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 

Jedocześnie Zamawiający przypomina, że w rozdziale III pkt 9 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wyraźnie zastrzegł, że wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących jakiekolwiek czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, a polegających na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu 

pracy. 

 

6. Proszę o dodanie zapisu we wzorze umowy zdania: „Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem zmiany 
przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia wykonawcy”. 

Powyższa zmiana ma na celu uczynienie zadość przez Zamawiającego obowiązkowi wynikającemu z art. 142 

ust. 5 ustawy PZP, poprzez doprecyzowanie, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem 

zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o 

których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP. Jednym z bowiem elementów określenia zasad wprowadzenia 

zmian wysokości wynagrodzenia umownego jest wskazanie terminu wejścia w życie aneksu w tym zakresie. 

 

Odp.: W związku z powyższym, Zamawiający w § 12 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ: 

 

- zmienia treść ust. 7 z „W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt  4) lub 5), 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy 

w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy” na  „W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4) lub 5) 

Wykonawca w  terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów dotyczących 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub stawki minimalnej lub zmiany przepisów dotyczących 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o 

dokonanie zmiany wysokości należnego wynagrodzenia. Brak złożenia wniosku o aneks w terminie 

określonym w zdaniu poprzednim skutkować będzie uznaniem, iż zmiana przepisów nie ma 

wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy w związku ze zmianą 

przepisów nie będą służyć jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego”, 

 

- zmienia treść ust. 8 z „W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt  5), wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 

związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy” na  „W wyniku 

zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4) lub 5) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
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o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zmianami przepisów prawa, o 

których mowa w ust. 3 pkt 4) lub 5), od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te 

zmiany. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, wskazanych w umowie, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy”, 

 

- zmienia treść ust. 9 z „W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może 

wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem 

daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy” na  „Wraz z wnioskiem o 

aneks, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Wykonawca składa uzasadnienie zawierające w 

szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła zmiana przepisów prawa 

skutkująca zmianą wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę”. 

 

Powyższe zmiany została naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 

7. Czy Zamawiający przewiduje dodatkowy termin przeprowadzenia wizji lokalnej? 

 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje dodatkowego terminu przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 

8. Czy do prawidłowego wykonania usługi będzie potrzebny samochód? 

 

Odp.: Wykaz narzędzi i elektronarzędzi, jakie między innymi musi posiadać lub dysponować 

wykonawca znajduje się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

9. AD 2.2.9. SOPZ  - Ile takich niesprawności wystąpiło w przeciągu ostatnich 12 miesięcy? 

 
Odp.: Zamawiający informuje, że w ciągu roku występuje około 15 niesprawności opisanych w pkt 

2.2.9. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

10. AD 2.2.13. SOPZ - Ile takich niesprawności wystąpiło w przeciągu ostatnich 12 miesięcy? 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że w ciągu roku występuje około 10 niesprawności opisanych w pkt 

2.2.13. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

11. AD 3.2.6. SOPZ - Ile takich niesprawności wystąpiło w przeciągu ostatnich 12 miesięcy? 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że w ciągu roku występuje średnio 1 200 zgłoszeń niesprawności 

opisanych w pkt 3.2.6. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 

do SIWZ. 
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12. AD 3.2.10. SOPZ -  Jaka jest ilość użycia WUKO w przeciągu ostatnich 12 miesięcy? 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że w ciągu roku specjalistyczny pojazd do czyszczenia odcinków 

kanalizacji zewnętrznej (WUKO) interweniuje około 30 razy. 

 

13. AD 4.1.10. SOPZ  - Jaki sprzęt Zamawiający ma w tym punkcie na myśli. Prosimy o wskazanie przykładów. 

 

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że używając w pkt 4.1.10. szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ sformułowania różny sprzęt sanitarny, 

medyczny (bez aparatury medycznej), miał na myśli w szczególności wszelkiego rodzaju armaturę 

sanitarną (umywalki, zlewy, baterie, brodziki, wanny, itp.) oraz wyposażenie typu meble, 

urządzenia rehabilitacyjne (tj. drabinki, rowery do ćwiczeń, Orbitreki, poręcze i uchwyty dla 

niepełnosprawnych, negatoskopy, wózki transportowe, itp.). 

 

14. AD 8.5. SOPZ  - Czy do tego typu prac potrzebny będzie ciężki sprzęt? Jeśli tak, to czy Zamawiający zwróci 

wykonawcy koszt wypożyczenia? 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 11.1. szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie 
i na własny koszt wszystkie narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

Jednocześnie Zamawiający poprawia własną omyłkę pisarską w pkt 2.2.13. szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zastępując sformułowanie: „- nie 

rzadziej niż raz w roku i przed sezonem zimowym lub grzewczym lub w przypadku stwierdzenia 

niesprawności” – następującym zdaniem: „- nie rzadziej niż raz w roku i przed sezonem zimowym 

oraz grzewczym lub w przypadku stwierdzenia niesprawności”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 
 

                                                           DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                                                                                                               Małgorzata Usielska 
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