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Koszalin, 28.04.2021 r. 
M-2373-04/2021-P2 
 

          Do oferentów 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr M-2373-04/2021 na „ Świadczenie usług sprzątania 
dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie – Przychodnie w Słupsku oraz Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy”. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-04/2021 wpłynęły 
poniższe zapytania: 
 
 
Pytanie nr 16 
Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postepowaniu podmiotów działających 
w ramach konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż: 

a) obserwowaną na rynku praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie zamówienia 
ubiegają się podmioty będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach 
konsorcjum, a następnie – już na etapie świadczenia usługi - faktury wystawiane są 
przez kilkanaście spółek cywilnych założonych przez konsorcjantów, 

b) powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (a zwłaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 
dotyczącym zwolnień podmiotowych, art. 106a –106q dotyczącym zasad wystawiania 
faktur oraz art. 88 dotyczącym braku prawa do odliczenia VAT) co potwierdzają 
kontrole podatkowe prowadzone w firmach świadczących usługi outsourcingowe, 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający po udzieleniu 
zamówienia dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez 
innego podatnika VAT), niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur 
przez inny podmiot, niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie 
Konsorcjum. 
 
Pytanie nr 17 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy, poprzez zmniejszenie wygórowanych kar  
umownych o 50%.  
W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji 
uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej mu narzucanie warunków 
dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby 
realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeganie kar umownych nie powinno 
być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie 
wskazywała na to Krajowa Izba Odwoławcza, m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt 
KIO 283/14. 
Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew zasadom  
współżycia społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę umowną, która  
z uwagi na swą konstrukcję, może mieć zastosowanie zarówno w przypadku drobnego 
uchybienia, nieskutkującego powstaniem jakiejkolwiek szkody po stronie Zamawiającego, jak  
i w przypadku niewykonania zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna zostać 
opisana w sposób zróżnicowany, w zależności od rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, 
jak i wpływu uchybień na funkcjonowanie Zamawiającego. Nie można również zapominać,  
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że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane 
odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz 
z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie Zamawiającego. 
Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych założeniach, stąd 
wniosek o jego zmianę. 
Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych,  
zróżnicowanie ich wysokości w stosunku o rangi, skutku i okresu trwania uchybienia i jego 
wpływu na funkcjonowanie zamawiającego ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu 
kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję 
odszkodowawczą, a nie „zarobkową”. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 18 
Zmawiający określił w SIWZ wymóg zatrudnienia pracowników wykonujących czynności  
porządkowe lub czynności sprzątania na umowę o pracę. Wnosimy o wyrażenie zgody na 
zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie na zastępstwa urlopowo-chorobowe.  
Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach  
losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest  
w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. 
Zatrudnienie na umowę o pracę wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co  
w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym 
wnosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę 
zlecenie wyłącznie na zastępstwa urlopowo-chorobowe. 
 
Pytanie nr 19 
W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 436 pkt. 4,  
wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 436 
pkt. 4, Pzp oraz zgodnie z brzmieniem art. 135 ustawy z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) postanowień odnoszących 
się do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian w łączącej strony umowie tj. 
postanowień w brzmieniu: 
Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia,  
w przypadku zmiany: 
1. stawki podatku od towarów i usług, 
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,. 
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
Każda ze stron umowy, w przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 436 pkt. 4, 
ustawy Pzp w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowana przepisów będących podstawą 
zmiany, może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie 
negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 436 pkt. 4, ustawy Pzp 
każda ze stron może, po dokonaniu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych za pierwszy 
miesiąc rozliczeniowy, zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem  
o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia. 
Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć: 

4.1 zmianę stawki podatku od towarów i usług, 
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4.2 sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających  
z podwyższenia dotychczasowej kwoty minimalnego wynagrodzenia, przysługującego 
odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej do wykonania 
umowy w sprawie zamówienia, 

4.3 sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających  
z podwyższenia dotychczasowej kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, 
przysługującego odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej do 
wykonania umowy w sprawie zamówienia,  

4.4 sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy 
o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 
odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę 
o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę  
z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z zmiany 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub 
wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przysługującego 
odpowiednio biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania, 
przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia neto tych osób, 

4.5 sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego z tytułu zatrudnienia osób 
na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz drugiej strony 
umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 
odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę 
o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, zwartej przez Wykonawcę  
z osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z zmiany 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, przysługującego odpowiednio biorącym udział w realizacji części 
zamówienia pozostałej do wykonania, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia 
neto tych osób. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa w ustępie 1 -3 
niniejszego paragrafu dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, 
poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących podstawą zmiany: 
a) wysokości podatku od towarów i usług, 
b) wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia,  
c) wysokości kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, 
d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym, 
e) wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
f) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „a” niniejszego 
paragrafu, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona  
w umowie (aneksie) wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „b-f” niniejszego 
paragrafu Wykonawca przedstawia: 
 -  zamawiającemu kalkulację wzrostu kosztów wyliczenia odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia, 
 - na wniosek zamawiającego, na potwierdzenie kalkulacji o której mowa  
w niniejszym punkcie lit. „a”, aktualne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne 
zawarte z osobami biorącymi udział w realizacji zamówienia, 
 - na wniosek zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od 
daty wejścia w życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmiany o jakiej 
mowa w niniejszym punkcie lit. „a”, odpowiednio umowy o pracę/ aneksy do umowy  
o pracę bądź umowy cywilnoprawne/ aneksy do umów cywilnoprawnych - 
potwierdzające odpowiednią zmianę wynagrodzenia. Niezwarcie w terminie nie 
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dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, porozumienia 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia każdą ze stron do 
rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Rozwiązanie umowy nie stanowi nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. 

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia  
należy złożyć w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia negocjacji. Przez  
zakończenie negocjacji strony rozumieją nie osiągnięcie przez strony porozumienia w zakresie  
przedmiotu negocjacji w maksymalnym terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, o którym  
mowa w ustępie 2, do drugiej strony. Zmiany o których mowa wymagają zawarcia aneksu/ 
porozumienia do umowy o zamówienie publiczne.” 
Uzasadnienie 
W dniu 28 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia  
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 poz. 2215, dalej 
ustawa o PPK). Zgodnie z treścią art. 120 przywołanej powyżej ustawy, na jej mocy ulega 
zmianie treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 
2018 poz. 1986 z późn.zm.) poprzez wprowadzenie następujących zmian „w art. 142 w ust. 5 
po pkt 3 dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu: „4) zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”. Przeniesienie do treści wzoru 
umowy treści art. 436 pkt. 4, Pzp nie można uznać za wystarczające. Zgodnie z brzmieniem 
art. 135 ustawy o PPK uregulowane zostały również aspekt procedury występowania  
o zamianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Pozostawia bowiem szereg problemów 
praktycznych odnoszących się do rzeczywistej możliwości skorzystania przez Wykonawcę  
z przywołanego powyżej uregulowania. Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, 
precyzyjnego wyczerpującego określenia SIWZ, którego jednym z elementów jest wzór 
umowy. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest uzupełnienie postanowień wzoru umowy  
o propozycje zgłoszone przez Wykonawcę a odnoszące się do trybu wprowadzenia zmiany 
wynagrodzenia w momencie jej zaistnienia. 
6. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia należy złożyć w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia 
negocjacji. Przez zakończenie negocjacji strony rozumieją nie osiągnięcie przez strony 
porozumienia w zakresie przedmiotu negocjacji w maksymalnym terminie 30 dni od daty 
wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ustępie 2, do drugiej strony. Zmiany o których mowa 
wymagają zawarcia aneksu/ porozumienia do umowy o zamówienie publiczne.” 
Uzasadnienie: 
W dniu 28 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia  
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 poz. 2215, dalej 
ustawa o PPK). Zgodnie z treścią art. 120 przywołanej powyżej ustawy, na jej mocy ulega 
zmianie treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 
2018 poz. 1986 z późn.zm.) poprzez wprowadzenie następujących zmian „w art. 142 w ust. 5 
po pkt 3 dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu: „4) zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”. Przeniesienie do treści wzoru 
umowy treści art. 436 pkt. 4, Pzp nie można uznać za wystarczające. Zgodnie z brzmieniem 
art. 135 ustawy o PPK uregulowane zostały również aspekt procedury występowania  
o zamianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Pozostawia bowiem szereg problemów 
praktycznych odnoszących się do rzeczywistej możliwości skorzystania przez Wykonawcę  
z przywołanego powyżej uregulowania. Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, 
precyzyjnego wyczerpującego określenia SIWZ, którego jednym z elementów jest wzór 
umowy. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest uzupełnienie postanowień wzoru umowy  
o propozycje zgłoszone przez Wykonawcę a odnoszące się do trybu wprowadzenia zmiany 
wynagrodzenia w momencie jej zaistnienia. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na okres 12 
miesięcy. Treść art. 436 pkt 4 nie ma zastosowania. 
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Pytanie nr 20 
W związku z brakiem w treści ogłoszenia o zamówieniu/SIWZ postanowień odnoszących się 
do sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, wnioskujemy o 
potwierdzenie, iż w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej może być spełniony 
łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie”. 
Uzasadnienie: 
Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego, wyczerpującego określenia SIWZ,  
którego jednym z elementów stanowi określenie warunków udziału w postępowaniu oraz 
sposobu spełniania tych warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest uzupełnienie postanowień SIWZ 
umowy o propozycje zgłoszone przez Wykonawcę a odnoszące się do precyzyjnego 
określenia jak określone przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu mają 
spełniać wykonawcy o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Należy wypełnić oświadczenie w Załączniku nr 4. 
 
Pytanie nr 21 
Proszę o informację na temat możliwego maksymalnego ograniczenia zakresu usługi (co za 
tym idzie przychodu Wykonawcy w trakcie trwania umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje. 
 
Pytanie nr 22 
Proszę o informację , czy Wykonawca będzie miał możliwość ograniczenia ilości etatów  
proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu usługi. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 23 
Proszę o doprecyzowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej  
lub zawodowej: Zamawiający nie wskazał minimalnej ilości lat doświadczenia osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia jakimi powinien wykazać się Wykonawca. Wobec 
powyższego prosimy o wykreślenie zapisu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie wskazuje minimalnej ilości lat doświadczenia 
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 
 
Pytanie nr 24 
Dotyczy rozdziału XVIII (Opis kryteriów oceny ofert)- Zamawiający wskazał, iż w przypadku  
wyznaczenia do realizacji zamówienia osób z doświadczeniem powyżej 8 lat Wykonawca 
uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium. 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację kryterium oceny ofert. 
Na rynku zamówień publicznych nie funkcjonuje kryterium doświadczenia osób z personelu  
szeregowego, podstawowego personelu liniowego, jeżeli już zdarza się kryterium oceny ofert 
w zakresie doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia dotyczy ono wyższej 
kadry zarządzającej, koordynatora usługi, kierownika kontraktu/usługi i tam również 
maksymalną punktowaną wysokością doświadczenia jest okres 5 lat. Wobec powyższego jest 
to kryterium nie proporcjonalne, naruszające zasadę uczciwej konkurencji. Ponadto brak jest 
w takiej sytuacji przełożenia i powiązania poprzez zwiększenie jakości usługi do ceny i czasu 
trwania danego zamówienia. Sam fakt, że szeregowy personel będzie posiadał dwa , trzy czy 
osiem lat doświadczenia nie ma przełożenia na tyle wzrost jakości, aby była to uzasadniona 
potrzeba Zamawiającego do postawienia tego rodzaju kryterium ofert. Celem kryterium oceny 
ofert jest uzyskanie oferty najkorzystniejszej. Zaznaczyć należy, iż w szpitalach , które 
charakteryzują się znacznie wyższym reżimem sanitarno- epidemiologicznym nie funkcjonuje 
w kryteriach oceny ofert doświadczenie w zakresie szeregowe personelu, czyli tym bardziej 
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wydaje się nieuzasadnione, aby w niniejszym postępowaniu szeregowy personel posiadał 
jakiekolwiek doświadczenie. Zwłaszcza po pierwsze, jeśli to ma być cały personel , po drugie 
personel liniowy. Należy mieć na uwadze, że takie rozwiązanie jest sprzeczne z zasadami 
jakim mają służyć kryteria oceny ofert. Ponadto jest rozwiązaniem, które prowadzi do 
uzyskania oferty cenowo droższej albowiem wykonawcy muszą skalkulować zatrudnienie 
osób o wyższym stażu który posiada inne oczekiwania finansowe.  
Reasumując prosimy o wykreślenie kryterium oceny ofert w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie nr 25 
Proszę o podanie powierzchni (w m²) – pomieszczeń wg 4 stref higienicznych. 
Odpowiedź:  
Strefa I – 996,74 m2 
Strefa II – 567,08 m2 + blok operacyjny 180 m2 – tylko polimeryzacja 
Strefa III – 658,96 m2 
Strefa IV – 53,00 m2 
 
Pytanie nr 26 
Proszę o podanie powierzchni okien. 
Odpowiedź: Powierzchnia okien we wszystkich lokalizacjach to ok. 934 m2 oraz szyby 
windy w lokalizacji al. 3 Maja. 
 
Pytanie nr 27 
Proszę o podanie powierzchni przeznaczonej do polimeryzacji z podziałem na strefę 1 oraz na  
łącznie strefy 2, 3 i 4. 
Odpowiedź: strefa 1 – 12 m2, strefa 2,3,4 – 1 562 m2 
 
Pytanie nr 28 
Proszę o podanie ilości gabinetów lekarskich. 
Odpowiedź: Gabinety zabiegowe al.. 3 Maja – 7, gabinety zabiegowe ul. Lelewela – 24. 
 
Pytanie nr 29 
W związku z przewidywaniem remontów doraźnych, proszę o podanie planowanego czasu ich 
przeprowadzania oraz planowej powierzchni do wyłączenia. 
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje jedynie remonty doraźne wynikające z bieżącego 
funkcjonowania przychodni. Remonty te wykonywane są tylko w pojedynczych 
pomieszczeniach, które zostają wyłączone z pracy Poradni na czas remontu. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze 
przeprowadzenia remontu danego pomieszczenia. Planowane są remonty 4 
pomieszczeń w trakcie trwania umowy. 
 
Pytanie nr 30 
Proszę o podanie liczby lamp oświetleniowych wymagających mycia raz na kwartał. 
Odpowiedź: 89 osłon kwadratowych, 3 osłony okrągłe, 60 osłon podłużnych. 
 
Pytanie nr 31 
Proszę o podanie wysokości szybów wind oraz na jakiej wysokości jest oświetlenie. 
Odpowiedź: Oświetlenie jest na wysokości ok. 2,5 – 3,5 m 
 

Elżbieta Czeszewska 
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