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Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi w zakresie kompleksowego 

utrzymania czystości w budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług 
Medycznych” (sygn. ZPnr1/2022) 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje pytania do treści SWZ wraz z udzielonymi 
odpowiedziami: 
 
Pytanie 6: 
W zał. Nr 1 , pkt. 8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania wymiany pracownika , którego praca zostanie 
przez niego zakwestionowana. Na wymianę pracownika daje Wykonawcy czas 24 godz. Jednocześnie w SIWZ w pkt. 
3.2 wymaga , aby wszyscy pracownicy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zwracamy uwagę, że w 
przeciągu 24 godzin nie jesteśmy w stanie skierować pracownika do lekarza Medycyny Pracy oraz procesować 
dokumentów. Prosimy zatem o wydłużenie czasu na wymianę bądź o pozwolenie, by w czasie oczekiwania na lekarza, 
procesowania umowy, pracownik mógł wykonywać pracę na mocy umowy zlecenia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca podejmujący się realizacji zamówienia powinien dysponować kadrą personelu niezbędną do należytego 
wykonywanie umowy. W zakresie tym Wykonawca powinien w szczególności dysponować odpowiednią ilością 
pracowników (osób zatrudnionych na umowę o pracę) umożliwiającą nieprzerwaną realizację zamówienia na rzecz 
Zamawiającego, w tym w przypadkach takich jak m.in. choroba pracownika skierowanego do danego zadania, jego 
nieobecność w pracy spowodowana innymi względami, czy też właśnie w przypadku konieczności zamiany danego 
pracownika ze względu na zastrzeżenia Zamawiającego (zgodnie z § 1 ust. 10 wzoru umowy).  
Tym samym, zgodnie z pkt 3.4 SWZ, Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności sprzątania 
skierowane do realizacji zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę, w tym także osoby będące na zastępstwie. 
Zamawiający nie dopuszcza, aby osoby wykonujące czynności sprzątania skierowane do realizacji zamówienia 
wykonywały dane czynności na podstawie umowy zlecenia czy innej umowy cywilnoprawnej. 
 
Pytanie 7: 
Czy w pomieszczeniach czasowo wyłączonych z eksploatacji (II piętro bud. A), w których usługa sprzątania, zgodnie 
ze schematem utrzymania czystości wykonywana jest 1 x kwartał, Wykonawca także musi umyć okna  od wewnątrz 2x 
rok? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Usługa mycia okien od wewnątrz na II piętrze budynku A (czasowo wyłączonym z eksploatacji) musi zostać wykonana 
2x w 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy. 

 
 
 
 
 


