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DOTYCZY: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE MYCIA, DEZYNFEKCJI, STERYLIZACJI NARZĘDZI 
CHIRURGICZNYCH, SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ 
STERYLIZACJI. 
 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 08.08.2019 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich  treści i udzielonych  na 
nie odpowiedziach. 
 
Pytanie nr 1 

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, rozdział III, pkt 4: 

Czy Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i zapis powinien mieć treść: 

“Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności związane z usługą mycia, dezynfekcji i sterylizacji”? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Tak, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności związane z usługą mycia, dezynfekcji i sterylizacji, a nie z usługą pralniczą ( błąd pisarski). 

 

Pytania dotyczące istotnych warunków umowy: 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający zmodyfikuje § 15 ust. 1 o właściwy przedmiot umowy, tj. usługę mycia, 

dezynfekcji i sterylizacji?  

Odpowiedź na pytanie nr 2 

§ 15 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 
 

1.  Zleceniodawca wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Zleceniobiorcę lub 
podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, osób wykonujących wskazane poniżej 
czynności związane z mycia, dezynfekcji i sterylizacji: 
1) czynności fizyczne, w szczególności obsługa maszyn stosowanych przy realizacji przedmiotu 
zamówienia.” 
 

 



Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający zgadza się aby § 8 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następującą treść: 

„Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poczynionych na będące przedmiotem 

dzierżawy pomieszczenia, maszyny, urządzenia, sprzęt, wyposażenie. Zleceniobiorcy przysługuje 

natomiast prawo do zwrotu zakupionych przez Zleceniobiorcę maszyn, urządzeń, sprzętu i 

wyposażenia,chyba że Zleceniodawca odkupi je od Zleceniobiorcy.”? 

Aktualna treść § 8 ust. 2 wzoru umowy pozostaje w sprzeczności z § 5 ust. 17, w którym wyraźnie 

jest mowa o odkupieniu rzeczy zakupionych przez Zleceniobiorcę.   

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 pkt 3) oraz w § 11 ust. 2 wzoru umowy słowa „5% 

wartości umowy” zostały zastąpione słowami  „5% niezrealizowanej wartości umowy”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości 

niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza 

w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby 

niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet 

mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco 

wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę 

proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 16 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie  

o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zleceniodawca pisemnie 

wezwie Zleceniobiorcę  do należytego wykonywania umowy.”?  Czy Zamawiający zgadza się aby w § 

16 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed 

odstąpieniem od umowy Zleceniobiorca pisemnie wezwie Zleceniodawcę do należytego 

wykonywania umowy.”?   

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby 

przed odstąpieniem od umowy miało miejsce wezwanie strony do należytego wykonywania 

umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje stronę do należytego 

wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków 

odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 



Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytania dotyczące istotnych warunków umowy – dzierżawy pomieszczeń: 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści § 2 ust. 3 wzoru umowy na:  

Oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu z tytułu świadczenia usług sterylizacji  

na rzecz osób trzecich Zleceniodawca składał będzie Zleceniobiorcy do 20-go dnia miesiąca 

następującego po miesiącu wykonania usług.? 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 7 

Dot. treści umowy § 5 - czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i czy umowa nie powinna 

obowiązywać również przez 30 miesięcy?  

Odpowiedź na pytanie nr 7 
Tak, umowa obowiązuje przez 30 miesięcy, a nie 12 miesięcy (błąd pisarski). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.08.2018 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl 

 


