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DO

WYKONAWCOW

dotyczy: zamowienie nr 28/pn/2018 - ushiga sprz^tania w obiektach Sl^skiego Oddziahi
Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (pakiet I i pakiet II)

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych

(j.t. Dz.U.2018.1986 ze zm.), przekazuj? tresc wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ, jaki wplyn^

do Zatnawiaj^cego w dniu 21.01.2019 r. (e-mail) w zwi^zku z nimejszym post^powaniem

o udzielenie zamowienia publieznego, oraz udzielam wyjasnienia - odpowiedzi.

Tresc wniosku;

Prosimy o udzielenie wyjasnienia dot. zapisow SIWZ pkt III ppkt 1.5. - w jakich sytuacjach moze

powstac nagla potrzeba podwojenia skladu osob sprz^taj^cych w obiekcie przy ul. lyossutha 13?

Prosimy podac z przeszlosci przyklad takiej sytuacji.

Wviasnienie (odpowiedz);

Enumeratywne wyliczenie okolicznosci stanowi^cych „nagl4 i nieprzewidzian^ sytuacj?"

powoduj^c^ koniecznosc podwojenie skladu osob sprz^taj^cych nie jest obiektywme mozliwe.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat, w odniesieniu do obiektu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach

sytuacja podwojenia skladu osob sprz^taj^cych miala miejsce dwukrotnie; w odniesieniu do

obiektow obj^tych pakietem II nie odnotowano takiego przypadku.

Za przykladow^ okolicznosc mog^c^ w konsekwencji zrodzic potrzeb? podwojenia skladu osob

sprz^taj^cych, mozna uznac awari? typu wod.-kan.
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Zapisy SIWZ (w tym wzoru umowy) odnosz^ce si? do kwestii podwojenia skladu os6b

sprz^taj^cych w sposob jednoznaczny okreslaj^ zarowno maksymalny czas, w ciqgu ktorego

winno nast^pic podwojenie skladu, maksymalny czas zaangazowania dodatkowej ekipy

sprzqtaj^cej, jak i dopuszczaln^ cz?stotliwosc wyst^pienia takiej sytuacji w okresie trwania

umowy.

Udzielone wyjasnienia (odpowiedzi) nie powoduj^ zmiany tresci SIWZ. Termin skiadania ofert.

wskazany w SIWZ oraz w ogloszeniu o zamowieniu pozostaje bez zmian.

Ponadto w zwi^u. z pro^bami niestanowi^cymi wnioskow o wyjasnienie tresci SIWZ

w rozumieriiu arti 38 ust.l pzp, tj. o mozliwosc dokonama wizji lokalnej w budynku oraz

0 wersj? edytowaln^ SIWZ, uprzejmie informuj?.

•W SIWZ nie przewidziano mpzliwosci dokonania wizji lokalnej. Wszystkie istotne z punktu

widzenia wykonania uslugi oraz konieczne do przygotowania oferty na dany pakiet elenienty

zamowienia zostaly szczegolowo opisane w SIWZ, w tym w formularzach opis przedmiotu

zamowienia oraz we wzorze umowy, odpowiednio do pakietu.

Jednoczesnie informuj?, ze obiekty Sl^skiego OW NFZ obj?te przedmiotowym zamowieniem

S4 powszechnie dostppne.

• Udostppnianie wersji edytowalriej SIWZ, w tym formularzy (oswiadczen etc.), nie jest

niezbpdne. Zamawiaj^cy udostppnia plik SIWZ wraz z zal^cznikami w formacie pdf, co ma na

celu niedokonywanie ingerencji w tresc formularzy.

Z doswiadczen Zamawiaj^cego wynika, ze nieingerowanie przez Wykohawcow w tre^c

formularzy (zal^cznikbw) zapewnia wipksz^ zgodnosc tresci oferty z SIWZ. Dlatego tez

z zalozenia formularze winny zostac wydrukowane bezpdsrednio z fonriatu pdf i w takiej forfnie

wypelriione oraz podpisane. Jezeli W0I4 WykonawCy jest przepisanie tresci formularzy, ryzyko

niezgodnosci z tresci^ SIWZ pozostaje po stronie Wykonawcy.
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