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Od:  DCM DOLMED S.A., fax 71 77-11-708, zaopatrzenie@dolmed.pl                         
Do:  Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - DIG.290.3.2020 
Data: 15.07.2020 
L. dz. 2822/2020                                                                                                                                Liczba stron: 2 

 
WYJAŚNIENIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ (2) 
przedmiot postępowania:  usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku przychodni DCM DOLMED 

S.A. we Wrocławiu  
tryb postępowania:  przetarg nieograniczony 

 
Zamawiający udziela wyjaśnień na otrzymane w toku postępowania zapytania: 
Pyt.1 
W zapisach SIWZ Zamawiający podaje różne godziny wykonywania przedmiotu umowy tj.: 
 Rozdział 1 SIWZ pkt. 3.1 - od 22:00 do 6:00  
 §2 ust. 5 projektu umowy – od 21:00 do 6:00 
Prosimy o ujednolicenie zapisów 
Odp. od 21:00 do 6:00 
 

Pyt. 2 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza umowy zlecenia jako formy zatrudnienia w nagłych 
przypadkach tj. pracownikach zatrudnianych na zastępstwa chorobowe, zastępstwa urlopowe oraz w przypadku 
absencji personelu. 
Wymóg aby pracownicy byli zatrudnieni tyko i wyłącznie na umowę o pracę generuje o ok 30% większy koszt 
pracowniczy niż w przypadku dopuszczenia umów zlecenie w przypadkach zastępstw chorobowych i urlopowych, a 
co za tym idzie zwiększa cenę oferty przetargowej każdej z firm, która jest kosztem dla Zamawiającego. W związku 
z powyższym prosimy o dopuszczenie umów zlecenia jest jak najbardziej wskazane z punktu widzenia 
ekonomicznego. 
Odp. Wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę dotyczy stałej obsady. W sytuacjach 
wyjątkowych wymagających odpowiedniego zastępstwa za personel stały dopuszcza się proponowane 
rozwiązanie, o ile pozostaje ono w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

Pyt. 3 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie środka do dezynfekcji rąk? 
Odp. Środek do dezynfekcji rąk po stronie Zamawiającego. 
 

Pyt. 4 
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania tj.: 
 od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro; 
 od 1 sierpnia 2019 r. –  zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro. 
Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca będzie mógł wysyłać do Zamawiającego faktury elektroniczne. 
Odp. Zamawiający potwierdza. 
 

Pyt. 5 
Czy Zamawiający oprócz pomieszczenia gospodarczego zapewni pracownikom wykonawcy pomieszczenie na 
szatnię i cele socjalne, skoro wymagane jest 10 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Odp. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie z szafkami BHP i miejsce do składowania 
materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia. 
 

Pyt. 6 
Zamawiający w załączniku nr 4 przewiduje raz do roku mycie elewacji, czy w obecnym roku taka usługa była już 
wykonana czy będzie przedmiotem usługi w ciągu 5 miesięcy? 
Odp. Jak w zał. nr 4. Mycie elewacji na wysokości I i II piętra budynku (powierzchnie szklane wraz z 
elementami konstrukcyjnym – nie dotyczy.  Mycie elewacji na wysokości parteru budynku i poziomu -1 
(powierzchnie szklane wraz z elementami konstrukcyjnymi) - co 2 tygodnie i dodatkowo w razie potrzeby. 
 

Pyt. 7 
Czy Zamawiający posiada pomieszczenie spełniające wymogi do mycia i dezynfekcji wózków na odpady 
medyczne? 
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Odp. Tak, w pobliżu pomieszczenia na odpady medyczne. 
 

Pyt. 8 
W załączniku nr 4 Zamawiający w uwagach wymaga 
Po zakończeniu sprzątania biurek dokumenty powinny znajdować się w tym samym miejscu i ułożeniu, w jakim 
zostały pozostawione przez personel Zamawiającego 
Uprzejmie informujemy, iż osoba sprzątająca nie ma prawa dotykać dokumentów leżących na biurku pracownika 
Zamawiającego. Zasada sprzątania biurka obowiązuje przy schowanych dokumentach (regulowane przez RODO). 
Prosimy o zmianę zapisu. 
Odp. Zamawiający potwierdza: osoba sprzątająca nie ma prawa dotykać dokumentów leżących na biurku 
pracownika Zamawiającego. 
 
Powyższe wyjaśnienia stanowią równocześnie zmianę treści SIWZ zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy Pzp.  
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