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Uczestnicy postępowania
/ strona internetowa /
dotyczy przetargu nieograniczonego na: "Usługi kompleksowe w zakresie utrzymania łiigieny szpitalnej
w Szpitalu SP ZOZ w Świdniku" znak sprawy: SPZOZ/ZP/271/16/10/2018
W związku z postawionymi pytaniami związanymi z przetargiem jw. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Świdniku zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) uprzejmie odpowiada :
Ad. Pyt. 1- "Czy w ramacłi usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem?
Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku
kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?"
Odpowiedź
Mycie opraw lamp lub innych urządzeń będących pod napięciem nie należy do zakresu usług.
Ad. Pyt. 2 • Prosimy o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie wymogu podania nazwy oraz adresu
podwykonawcy. Z treści art. 36ba p.z.p. regulującego wprowadzanie nowych podwykonawców oraz treści
formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wynika, iż obowiązek wskazania nazw
podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty. W szczególności będą to
podwykonawcy, którzy udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w
wyjaśnieniach niskiej ceny.
Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy z
którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi
Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane
dane i informacje o podwykonawcy.
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę nazwy podwykonawców jedynie
w przypadku gdy na etapie składania oferty jest mu znany podwykonawca.
Ad. Pyt. 3- Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest dodatkowym elementem
kosztotwórczym, który Wykonawcy muszą uwzględnić w cenie oferty. Ponadto w przypadku ewentualnych
nieprawidłowości w realizacji usług w danym okresie Zamawiający przewidział kary umowne w projekcie umowy,
ma także prawo do pokrycia kosztów szkody obniżając należną Wykonawcy kwotę z miesięcznej faktury, łącznie
z odmową jej zapłaty. W przypadku prowadzonego postępowania miesięczna wartość faktury będzie stanowiła
co najmniej 2,08% wartości brutto umowy.
Ze względu na ww. okoliczności potrącenie z faktur należności na pokrycie ewentualnej szkody, w opinii
Wykonawcy, w wystarczający sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego w przypadku nienależytego
wykonania umowy.
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
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