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Wroclaw, 2019-08-14

Dotyczy: przetorgu nieogroniczonego no zodonio pn.,,Wykononie uslugi codziennego kompleksowego
sprzqtania idezynfekcji (w obiektoch iterenoch zewnqtrznych) mojqce no celu utrzymonie czystoici w
gronicoch norm przewidzionych dla obiektdw sluiby zdrowio w podleglych ploc6wkoch WCZ SPZoz
we Wroclowiu" WCZ/P/U -3/2019

WYKONAWCY

lnformuje, i2 do Zamawia.jqcego wplynqty zapytania do specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
od Wykonawc6w. Na podstawie art. 38 ust. L ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wied
publicznych oraz zgodnie z zapisem pkt.8lDW (czq66 I SIWZ) przekazujq odpowiedi na ponizsze
PYtania:

1.

moiliwosc zmjany treicj umowy spowodowanej koniecznoSciq
uzasadnionych Przypadkach? W szczeg6lno(ci Wykonawca prosi

Czy Zamawiajqcy przewiduje

waloryzacji cen

w

o potwierdzenie czy bqdzie stanowic podstawq do zloienia wniosku o zmianq wynagrodzenia

wystEpienie okoliczno(ci niezaleinych od Wykonawcy, wynikajqcych z decyzji organ6w
wladzy publicznej, okre(lonych w art. 142 ust.5 pkt 1-4 PZP (zmiana stawki vAT, zmiana
minimalnego wynagrodzenia za pracq/ minimalnej stawki godzinowej, zmiana zasad lub
spolecznego/ zdrowotnego, zmiany w zakresie zasad gromadzenia

stawek ubezpieczenia
i wvsoko(.i wnl:t do oracowniczvch olan6w kaoitalowvch)?
odp. Zgodnie z lll czqicia SIWZ

2.

-

Projekt umowy (PU)

Czy Zamawiajqry dopuszcza podwykonawstwa

w

obszarze calolci przedmiotowego

postqpowania?
Odp. Zgodnie z pkt. 23 IDW

3.

W jaki spos6b zamawiaiecy oszacowal powlerzchniq podlegajqcE sprzetaniu oraz sporzad2il
harmonogram sprzqtania, w szczeg6lnoici czy okreilone w niniejszym postepowaniu
powierzchnie Sprzatania i harmonogram sprzatania wYkazuja r62nice w stosunku do
w aktualnie realizowanym zam6wieniu (poprzednim postqpowaniu w tym

okreilonych
samymprzedmiocie),wzglednie-czyzachodzainneistotner6inicewstosunkudouslugi'
kt6rej wykonawca zostal wybrany w poprzednim postepowaniu?
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Odp. Powierzchnia podlegaiqca spn Etaniu odpowiada aktualnym powierzchniom zajmowany przez
jednostki organizacyine WCZ SPZOZ. Harmonogram zostal sporzqdzony zostal zgodnie z potrzebami
zglaszanych przez kierownik6w poszczeg6lnych przychodni.

4.

Wykonawca prosi

o

udzielenie wyjainieri

w

zakresie sposobu ostacowant'a przez

Zamawiajqcego wartosci przedmiotu zam6wienia, popnez wska2anie:

1)

cry podstawq szacowania byta wartosd ustugi Swiadczonej przez obecnego Wykonawcqrosimy o wskazanie, jaka byta wartosi (netto i brutto) faktur za realizacje uslugi przez
obecnego wykonawce wystawionych w okresie ostatnich 3 miesiQcy?

2)

w odniesieniu do jakiej czqSci uslugi (procentowo lub kwotowo) ZamawiajEcy, dokonujqc
jakiejokreilenia wartosci ram6wienia, przewidzial jej opodatkowanie stawka 8%, a do
realizacji
23o/o, a lakie czy podstawE szacowania w tym zakresie byty dane nt. sposobu
prosimy
obecnie wykonlaranej uslugi (faktury wystawiane przez obecnego Wykonawcq)o wskazanie, w iakiej czesci (procentowo lub kwotowo) uslugi iwiadczone przez
dotychczasoweSo wykonawce byly opodatkowane stawkami odpowiednio

8%i

23%?

Odp. Ad. 1 )- Tak przy uwzglqdnieniu wzrostu cen
Ad. 2) - Zgodnie z zal4cznikiem nr 14 do lDw i obowiEzu,qcymi stawkami VAT dla obiekt6w
sluiby zdrowia oraz dla teren6w zewnqtrzny€h

S.czyobecnyWykonawca(prosimyopodaniejegonazwy)zostalukaranykarqlubkaramiza
nienaleiyte wykonanie przedmiotu umowy? Je6li tak - prosimy o podanie warto(ci oraz ilo(ci
naloionych kar?
Odp. Obecny Wykonawca - konsorcjum firm Wratislavia Service SP.zo.o i Biuro Ochrony Ranger
Sp.zo.o nie zostal ukarany karq za nienaleiyte wykonanie przedmiotu umowy.

6.

Czy obecny Wykonawca uslugi otrzymuie naleine wynagrodzenie wterminie zgodnym
prosi
z umowq? Je6li Zamawiajqcy regulowal faktury z op6inieniem to wykonawca

oinformacjqilerazywciQgutrwaniaobecnejumowytakasytuacjamiaiamiejsceijakibyl
okres op6inienia?

Odp, Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z terminem.
Zamawiajqcy
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