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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/11/2018 (5) 
   Dotyczy: Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego 

 w SPZOZ w Parczewie.   
 
 

 
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (tj. Dz. U. 2018r., poz. 1986), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.  

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego 

 
   Pytanie 1 
  Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na 

podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych 
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, ze zm.)? 

  Odpowiedź: 
Zapytanie, nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 38 ustawy PZP, i nie dotyczy wyjaśniania 
treści siwz. Ubocznie, należy zaznaczyć, że aktualnie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2006 
roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, po 
spełnieniu przesłanek wynikających z tejże ustawy, nie nakładają na świadczeniodawcę 
obowiązku dokonywania wzrostu wynagrodzeń pracowników a jedynie obowiązek 
finansowania z tych środków wynagrodzeń pracowników. 

 
 

Pytanie 2 
W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z 
dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 
wynagrodzeń. (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.)? 
Odpowiedź: 
Zapytanie, nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 38 ustawy PZP, i nie dotyczy wyjaśniania 
treści siwz. Ubocznie, należy zaznaczyć, że aktualnie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2006 
roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, po 
spełnieniu przesłanek wynikających z tejże ustawy, nie nakładają na świadczeniodawcę 
obowiązku dokonywania wzrostu wynagrodzeń pracowników a jedynie obowiązek 
finansowania z tych środków wynagrodzeń pracowników. 
 
Pytanie 3 
Czy pracodawca wypłacił wszystkie wymagalne kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy 
z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost 
wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.)? Jeżeli nie to jaka jest wysokość 
wymagalnych kwot? 

 
Odpowiedź: 
Zapytanie, nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 38 ustawy PZP, i nie dotyczy wyjaśniania 
treści siwz. Ubocznie, należy zaznaczyć, że aktualnie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2006 

http://www.spzozparczew.com.pl/
http://www.spzozparczew.pl/


www.spzozparczew.pl       22.10.2018 r.   2 

 

roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, po 
spełnieniu przesłanek wynikających z tejże ustawy, nie nakładają na świadczeniodawcę 
obowiązku dokonywania wzrostu wynagrodzeń pracowników a jedynie obowiązek 
finansowania z tych środków wynagrodzeń pracowników. 

 
Pytanie 4 
Zamawiający wskazuje w załączniku nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, że 
Wykonawca ma wyposażyć pracowników w nowoczesny sprzęt do sprzątania. Dodana jest 
adnotacja, że rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r. Czym Zamawiający uzasadnia ten 
wymóg? Sprzęt taki jak maszyny do sprzątania jest przystosowany do wieloletniego 
użytkowania przy odpowiedniej konserwacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rok produkcji nie wcześniej niż 2015 r. 
         
 
Pytanie 5 
Zamawiający wskazuje w załączniku nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, że na 
czas realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, na zasadzie odpłatnego wynajmu 
na rzecz Zamawiającego, Wykonawca ma wyposażyć brudowniki w konkretnych oddziałach: 
w płuczkę-dezynfektor basenów i kaczek z programem mycia dezynfekcji i suszenia (zw. dalej 
,,urządzeniem’’/,,urządzeniami’’). Wymagana ilość urządzeń: 6. Jednocześnie, Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić serwis urządzeń, części zużywalne do urządzeń, środki niezbędne 
do ich eksploatacji oraz naprawy na zasadach przewidzianych w § 11 załącznika nr 7 do 
SIWZ (wzór umowy na usługę utrzymania czystości). Wymagane jest by rok produkcji był nie 
wcześniej niż 2016 r. Czym Zamawiający uzasadnia ten wymóg? Z wiedzy Wykonawcy 
wynika, że aktualnie dzierżawione urządzenia są w dobrym stanie i mogą być użytkowane 
jeszcze przez długi okres przy niezmienionej wydajności. Wykonawca zwraca uwagę na 
dłuższy okres amortyzacji takich urządzeń. 
Odpowiedź: 

     Zamawiający dopuszcza rok produkcji nie wcześniej niż 2015 r. 
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