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Wzwiazkuzapytaniem jednegozoferent6wZamawiajacvwyjaSniaconastepuje;

Pytaniel.Zamawiajapy w SIWZ dopuszcza moZliwoS6　udzia†u w post?POWaniu podmiot6w

地毒塙討準hw「a措C轟k3費SO「C」u措.Z鵜三YWSZY露f雲k亡言む

a〉obserwowananarynkupraktykajestsytuacja,Wkt6「ejoudzieleniezam6wienia ubiegajasie

podmiotybed尋cesp6tkamikapita†owymi,dziatajacewramachkonsorcjum,anaStePnie-juZ

na etapie Swiadczenia us†ug十faktury wystawiane sa przez kilkanaScie sp6†ek cyw冊vch

Za†ofonychprzezkonsorcjant6w,

b)powv之szemoZebudziCw司tpliwoScicodozgodno紺takiejpraktykizprzepisamiustawyzdnia

29.01.2004「.一Prawozam6wlenPub庸znychorazustawyzdniall・03.2004r.opodatkuod

towar6wius了ug(a zwiaszczaza「て.i13ust.1上9dotyczacYmZWOiilien podmi〇千〇WyCn,a「t.

106a-106qdotyczapymzasadwystawianiafakturorazart.88dotyczるCymbrakuprawad○

○dliczenia VA丁)co potwierdzaja kontroIe podatkowe prowadzonewfirmach SwiadczるCyCh

us†uglOutSOurCingowe.

OdpowiedZ:

Postepowa面eniejestprowadzonewtrvbieustawvPrawozam6wienpu帥cznych.ZamawiajるCynie

wskazywatwSWZ-Zaproszeniujakiepodmiotymogab「a6udzia†wpostepowa血‖niemap「zeszk6d

bYW印St諦C糀農高語手母提三治串Cd雨et辛dzi轟j毒CeW「a鵬も掠鍾S〇㌢Cjum・

Pytanie2・Prosimyopotwierdzenie′iZwprzypadkuws〔tolnegoubieganiasieoudzieleniezam6wienia

wystarczajるCymbedzieje銅jedenzcz†onk6wkonsorcJumb弓dzieposiada†GwarantaCzysto!ci・

OdpowiedZ:

Zamawiajacy nie wymaga od uczestnik6w postepowania certyfikatu Gwarant CzystoSci.Zapis o

Gwarancie CzystoSci omy†bwo znaiaz†sie w wersji edytowainej Formularza oferty"W wersji

edytowainejZamawiajるCyWykre細GwarantCzystoScijakoz三重CZnikFormuiarza.

Pytanie3.Prosimyowskazanieiokaiizacji,k。m6「ekorganizacyjnychタ。ddzia†6wwjakichbedzie

wykonywanaus†uga objetaniniejszympost写powaniem.

OdpowiedZ:

Zamawiaj弓cyniemasprecyzowanychdoceiowychmiejscgdziebedziewykonywanaus†ugasprzatania.

Us†ugawykonywanabedziewkom6rkachorganizacyjnychgdziejestnajwvZszaabsencjachorobowa.

Pytanie4.W zwiazku z koniecznoSci司zapewnienia dodatkowego sprzetu pracownikom w「azie

koniecznoscIPrOSimy o wskazanie dokfadnie jakim sprzetem Zamawiajacego beda clysPOnOWa6

PraCOWnlCyWyKOnaWCV・

OdpowiedZ:

Zamawiaj司cy nie czyn-WymOgu ZaPeWnienia dodatkowego sprzetu aIe dopuszcza moZIiwo!6

zastosowaniadodatkowegosprzetunawniosekWykonawcy.

Pytanie5.ProsimYOPOtWierdzenieiZZamawiajacyzapewnia!rodkidodezynfekcjirak.

Odpowied乏:

Zamawiaj弓cyokreS冊wopisiePrzedmiotuzam6wieniajakieSrodk。materiatyzapewnia・

Pデモ諦詫5.宇宙噂も轟c三晶議お細さ誌面潮Z」;∴諒電話ほjこ∈i師乙坤補語去与i宇乙串辞軸ct甜

ZamOWienla.

Odpowiedま

ZamawiajacydopuszczamoiIiwoS6wiz申Okalnejceiemzapoznaniasiezprzedmiotemzam6wienia.

WsprawiewIZ申OkaInej proszesie kontaktowaCzPrze†oZona pielegniarekPania Ewa Borowska

tel.71-30644之7.

Pytanie7.Prosimyoinformacjeczyus†ugabedziewykonywanar6wnie2naoddziatachCovid・
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OdpowiedZ.

zamawiajacynieprzewidujeSwiadczeniaus†ugisprzatanianaoddzia†achCovidaieniewvkIucza

mozliwoScikontaktupracownik6wzestrefamiCovid・

pytanie8.Zamawiajacyokre紺iZWykonawcawykonanaus†ugemaksymalnie12prac○wnikami.

szacowana maksymainaito{ieroboczogodzinwtrakcie「ealizacjius†ugiwynosi12960Zgodniez

terminem「ea"zacjius†ugi(90dni〉,miesi錐znieWykonawcamadozrealizowanfawi写cSredni04320

gc擁c〇両∈轟eg毒手鵠C諦k毒緋露語轟き与鮮譲3もC害轟轟・Zgo轟彊結語輔油甜
1etatto168godzin.Wobecpowy2szegotakailoS6godzinniejestmoZliwadozrealizowaniaprzez12

pracownik6w.」ednocze釦eprosimyoweryfikacjenieScistoScipomiedzyzaproszeniemaplanem

higienygdzieZamawiajacywskazuje20pracownik6w.

OdpowiedZ:

zamaw-a」apykorygu」eZaPisdotycz勘i-。SCPraCOWnik6wwp-SanyChwZatapznikunrldoZaproszenia

-Opisprzedmiotu zam6wienia-Sk「e鈍wy「az　′′20pracownik6w′当zastepujegowpisem′′12

時謝嵩轟語謝轟時予言轟「謝叩C章is声壷詰轟乙謝鵠謝描Z輩三三両・
pytanie9.Prosimyo rozdzielenieilo$cigodzinmiedzvus†ugamipomocniczymiprzypacjencie

podIega」aCejus†udzezwo-nionejzpodatkuVatapozosta†ymzakresemus†ugipodIegajacejstawce23%

OdpowiedZ:

zamawiajacyniewyraZazgodynadokonanierozdzieleniai~oScigodzinmiedzyus†ugamipomocniczymi

przypac」enCieapozostatymzakresem.WopiniiZamawiaj尋cegowszystkieustugiwymienionewopISie

p「zedmiotuzam6wieniapodlegaJaOPOdatkowaniu.

手持彊宣c・Z弼湘j弼諦S…WZ謡うde呂約時叫仲南高話彊蒔き申酷eC詑き閏閉舘ね

ZwaZywszynafakt,iZ:

.saonezwo-nionezpodatkuVAT′natOmiastpracepozosta†esaopodatkowanewgstawki23%′

●PraW刷owoSfusta-aniarelacjipomiedzysprzedaZaopodatkowanaazwolnionawjuZreaIizowanych

kontraktachtegotypujestprzedmiotemzainteresowaniaUrzed6wKont剛Skarbowej(wpraktyce

○○rgany te PrOWadz匂obecnie og6inopo~skie kontro-e w fi「mach Swiadcz弓cych us山gI

outsou「cingowe,m.in.przes曲ujacwichwtokuzatrudnionるWSZPitaiachkadremenedierska,CO

章子c坊轟き断る轟○操子y描e害OuS瀧諦w藍uke揃Oi南南こ高組呂朝据e蒔j海己的」e」
WartOSci〉,

ZWraCamySiez uprzejma PrOSDaO uaZ看eIenIelnTO「冊dし」一′」clr`一tJ"∪し引’しVVa一〇UJし一u-周る●ト"章、‥て〉‥‾●●

opiniiZamawiajacegostanOWi6?WoplniiWvkonawcy-uStalenjerelacjipomiedzywartoScia

sprzedaZy opodatkowane」izwo-nionej przez Zamawiajapego′」uZ na etap-e PrOWadzonego

postepowania-POZWO冊un柚的eopisanvchpowyZejczynnoSciwprzyszto!c主

oく時o融ed圭:

z講噂弼轟e岬去主語gO如き女点補語「轟塵詰〇三こきg轟詰高専需品g謝吊鵜捕訪韓中

przypacjencieapozosta†ymzakresem・WopiniiZamawiajacegowszyStkieustugiwymienionewopISle

przedmiotuzam6wieniapodiegajaopodatkowaniu.

pytanieu・Prosimyopotwierdzenie′ieZamawiajacydopu$ciwprzypadkukonsorcjum′WyStaWienie

dw6chfaktu「.

Odpowie離:

zamawiajacydopuScimoZliwoS6wystaw盲eniadw6chfakturwprzypadkupodmiot6wdziatajacychw

pytanielZ.ZwracamysiezproSbaozmniejszenieo与0%karumownych′kt6rewed†ugWvkonawcy

noszaznamionazawyionvch・

OdpowiedZ:

zamawiajるCyniewyra主azgodynazmniejszeniekar.

uprzejmaproSbaoudzie-enieinformacji′jakiprocentwart(Sciustugibedaonew

詳言辞表音
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Za十czniknrldoZaproszenia

OPISPRZEDMiOTUZAM6wIENIA

KOMPしEKSOW馴1PRO幡SJONAしN馴USルGIPOMOCNICZN冊WRAZZUTRZYMANIEM

czYSTOSciIPRAW置D|OWEGOSTANUSANITARNEGOWWYZNACZONYCHKOM6RKACH

ORGANiZACY」NYCHZAMAW看AJACEG0.

CPV-90910000-9Ustugisprz尋tania;

・90900000-6UslugiwzakresiesprzataniaiodkaZania.

przedmiotem zam6wieniajestwykonywaniawokresie3miesiecv(odlstvczniado31marca2022)

w spos6b profesjona-nyikomp-eksowy ustugipomocniczej wraz z utrzymaniem czystoSc=

ut「zymanie praw刷owego stanu sanitarnego w wyznaczonyCh kom6rkach organizacyjnych

zamawiajacegowoparciu0Obowi詳ujapyuZamawiajacego′′P!anhigieny,′opisanymwzatapzniku

Nr2do,,P「ocedu「yutrzymaniaczystoSci wszpitalu’’QP-4/BE〉maksγmaInie磐P「aCOWnlkamI

Wd唖
1.Us山gjbed司ceprzedmiotemzam6wieniaobejmuja:

1)sprzatanieiutrzymanie czyst。Sciprzy uZyciu5rodk6w chemicznych′dezynfekcyjnych

iurzadzeriZamawiajacego,W SPOS6b zapewniajary naletyty stan porzadkuihigieny

wpomieszczeniachiwciagachkomunikacyjnychoddzia†6wszpitalnychZamawiajacego;

2)zapewnienie przez WykonawcE2。becn。Scis†uZby sp「zatajacej w od。ziafach szpitalnych

zamawla」aCegO WyZnaCZOnyCh do reaiizacji us†ugi′ZgOdnie z ustaionym co miesiac

harmonog「amem夏Odz恒OWY叫

3)wykonywa血CZynnOScipomoc両CZyChprzypacjencienaziece両epersoneiumedycznego

ZamawiajるCegO,WSZCZeg6lnoScitakichjak:

a)asystapersonelowimedycznemuprzytransporciepacjent6wna:badania

diagnostyczne,rehab冊acyjne,Saleoperacyjna,

b)　zmianabieiiznypoScieiowej,Sねniet6Zek,

c〉　dystrybucja positk6w w oddziaIe do t6Zka pacjentaizbieranie z saIchorych

brud理Ch費⊇⊂Z準半ギ〇主v亡vm幸三枇u・

4)wykonanieinnvch czynnoSci pomocniczych nie wymienionych ww.zakresie a

dotyczacychfunkcjonowaniadanegooddzia†u.

zakres us†ugipomocniczej obejmuje wykonywanie」e」na ZIecenie pe「SOneiu medycznego

Zamawia」aCeg〇・

pozawyzejopisanymiczymoSciamiWykonawcazapewnienidelegowanymdoSwiadczenfaustug

pracownikomodzieZrobocza′Obuwieochronneorazidentyfika亡oryatakZewraziepotrzeby

dod全亡kowYS雷「準,k亡5「YWOCenieWvkon3WC而edzieniezbednvdore彊ac申s厨と彊bed亀CV

WPOSiadaniuZamawiajaceg〇・

ObowiazkiZamawIaiaCegO:

1.Zamawiaj尋cy zapewniWykonawcy do wykonania us†ugiSrodkioraz materia†y

stosowaneprzezp「acownik6wWykonawcy:

a)　!rodkimyjaceidezynfekujacedopowierzchni;

b〉　Srodkihigienicz=e(「ecznikipapierowe,PaPjertoaIetowy;WOrkifoIiowe,

mvd†owD山高e):

C)　workinaodpady;

d)　stodkiochronyindywidualnej(rekawiczki,maSeCZki〉;

e)　posiadany obecnie sprzet do realizacji us†ugi(w6zki,mOPy′maSZyny

dozuj司ceSrodkimyjaceidezynfekujace〉・

乙obow車軸ねWYkcn合wcY:

1.Pracownicyskierowanidowykonaniaus†ugi=Zamawiajacegomuszaposiada6

〇rZeCZenie!ekarzとp「zemvstowego o d○○uszczeniu do prとcy na stancw!skach

pracy wymaganych do wykonania us†ugi oraz pOSfadaja certyfikat○○dbyciu

2,Wykonawca zobowiazany jest do poniesienja wszeikich koszt6w zwiazanvch z

postepowaniem poekspozycvjnego′　koszt6w badarilleczenia pracownika

zatrudnionegop「zezWykonawc阜′naraわnegonaekspozycjeZaWOdow卑〇

回



∠a均CZnlknr2do∠aproszema

…….dnia…

………………　r.

FO剛ULARZOFERTY

DaneWykonawcy:

Numertelefonu∴……………………………Adrespocztyelektronicznej:.

NumerNIP

Bankinumerkonta

NumerREGON

OsobadokontaktuzZamawlaJaCym,nrtele重もnu:

OFERTA

naKOMPLEKSOWEIPROFESJONALNESW寒DCZENIEUS|UGIPOMOCNICZNIEJ

WRAZZU丁RZYMAN!EMCZYSTOSC=PRAWID|OWEGOSTANUSANI丁ARNEGO

WVVYZNACZONYCH KOMORKACHORGANiZACYJNYCHWGOPiSUJAK
WZALACZNIKUNRIDOZAPROSZENIA

SkIadam/ynastepuJaC雀Ofert?:

CenazalRoboczogodzinepracyjednegopracownikawgzakresujakwopISlePrZedmiotuzam6wienia:

netto∴…………………‥Z士/1RBGwtymVAT………%………………………Zl

Nawi雀Zuj雀CdoogIoszenia zdnia

brutto∴……………………‥Zh/1RBG

SzacowanailoS6Roboczogodzinwokresie90dni=12960RBG x……ZllRBG=……………・Zl

(sIownie:

JednoczeSnieoSwiadczam/y,Ze:

a)vyraZamyzgod9naPねtno誇zafakturewteminie60dni,

b)zam6wienie zrealizujemy zgodnie z potrzebami Zamawi再生cego w okresie wy2naCZOnym PrZeZ

Zamawla蜂CegO,

c)akceptし直myprqjektumowyizobowi評ujemysie,WPrZyPadkuwyborunaszQjofertydozawarciawe

WSkazanymprzezZamawl劉生CegOteminie,

d)uwaZamysi?ZaZWi雀zanychniniQjsz雀ofertaprzezokres30dnioduplywuteminuskladaniaofert,

e)usfug?b9dacaprzedmiotemzam6wieniawykonamywlasnymisilami,

f)wszystkiezal雀cznikistanowi脅integraln雀cz軍需oferty,

g)pod groZb脅odpowiedzialno5ci kamQj wszystkie zal雀czone do oferty dokumenty opis函Stan

faktycznyiprawnyaktualnynadziefiotwarciaofert(art.297　ustawykodekskamyzdnia6czervca

1997r./Dz.U.nr88,POZ.553zezmianami/.

Zalapznikamidonini匂sz匂Ofertys雀:

1)WyciagzI匂estrudzialalnostigospodarcz匂IubKRS.

〃0勿Is堆?ramionegop,Zedstawiciela(准renta/


