Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia Dworcowa”
ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., 18.06.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA
Dotyczy: postępowania prowadzonego w procedurze poniżej 30.000 euro, czyli z wyłączeniem
stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych na usługę utrzymania czystości
w budynku Przychodni Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Dworcowej 4 w Gorzowie Wlkp.
Nr sprawy: ZP/PU/135/18.
ZAPYTANIA DO TREŚCI ZAPROSZENIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

1.

Do przygotowania dokładnej kalkulacji ofertowej, chciałam dopytać, ile osób powinno
wykonywać pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-22:00, jak to wyglądało do tej
pory.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że to od wykonawcy zależy ilu pracowników zatrudni do wykonywania
przedmiotu zamówienia.

2.

Jaką kwotę Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia ZP/PU/135/18?
Odpowiedź:
Informacja ta zostanie zadającemu pytanie udzielona po terminie składania ofert w treści
zawiadomienia o wyborze do oferty.

3.

Czy od Wykonawcy są wymagane jakieś szczególne badania zdrowotne pracowników bądź inne?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że szczególne badania zdrowotne pracowników nie są konieczne do
realizacji przedmiotu zamówienia.

4.

Czy przewidują Państwo zapis w umowie w związku ze zmianą:
a) stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym - zmianie
ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy
zachowaniu stałej ceny netto;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wyłącznie w zakresie stawki podatku VAT. Wobec
powyższego do §4 wzoru umowy dodaje się nowy ust. 4 o następującej treści:
W przypadku zmiany przepisów podatkowych w zakresie wysokości stawki podatku od towarów
i usług, strony dopuszczają zmianę zaoferowanych cen, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena
brutto. Zmiany w tym zakresie obowiązywać będą z dniem wejścia w życie zmienionych stawek

podatku VAT. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie będzie wymagała pisemnej zmiany treści
umowy.
Jednocześnie Zamawiający dodaje do wzoru umowy nowy §7. Ponadto przy podpisywaniu
umowy na realizację przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym wykonawcą Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik do niniejszego
pisma.

5.

Ile osób pracuje w przychodni oraz ile dziennie jest pacjentów? Dane są potrzebne do obliczenia
kosztów na higienę ( ręczniki papierowe, papier itp.).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że ilość osób jest zmienna. Ponadto, takie informacje zdaniem
Zamawiającego nie mają znaczenia do przygotowania oferty, zwłaszcza, że większość środków
zapewnia Zamawiający (patrz: pkt. III Opis przedmiotu zamówienia).

Do pisma załącza się:
• zmieniony dodatek nr 5 do Zaproszenia (wzór umowy) uwzględniający wprowadzone
zmiany.
• wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Udzielone wyjaśnienia stają się częścią Zaproszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,
DYREKTOR
Alicja Andrzejewska

