
Samodzielny Publiczny Zakład  

Podstawowej Opieki zdrowotnej w Zduńskiej Woli  

ul. Szadkowska 2  

98-220 Zduńska Wola  

Zduńska Wola, dn. 4.12.2017 r.  

 

Oznaczenie sprawy: SPZPOZ/ZP/4/2017 

 

Strona internetowa  

 

dotyczy:  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, w trybie przetargu 

nieograniczonego, na realizację zadania pn. ”świadczenie usług w zakresie pracy niższego 

personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli”.  

 

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej 

Woli – działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje pytania  

i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).  

 

Pytania: 

1. Bardzo proszę o podanie metrażu okien przeznaczonych do umycia, wraz z adnotacją czy 

jest metraż jednostronny albo dwustronny.  

2. Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga wykonania usługi mechanicznego 

doczyszczania podłóg i zabezpieczenia ich powłoką polimerową. Jeżeli tak, proszę  

o podanie metrażu podłóg przeznaczonych do tej usługi. 

3. Proszę o podanie metrażu powierzchni zewnętrznych wymienionych w Załączniku nr 7 do 

SIWZ (punkt 1.) 

4. Proszę o informację, czy w związku z wymogiem mycia kloszy lamp oświetleniowych 

sufitowych, Zamawiający w swoim zakresie zabezpieczy odpowiednią osobę, która zdejmie 

przed usługą mycia wspomniane klosze, a po umyciu je zawiesi. 



5. Proszę o potwierdzenie, iż w Przychodni przy ul. Szadkowskiej 2 znajdują się nieotwieralne 

okna na 1 piętrze Przychodni. 

6. Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie 

PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. 

zm.)?Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu 

rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 

1.      Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w 

formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 

106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 

2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 

2.      Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: 

……………  

3.      Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej 

zmianie ww. adresu mailowego. 

4.      Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony 

Zamawiającego jest …………………… 

 

 

Wyjaśnienia:  

 

Ad. 1  

Metraż okien w poszczególnych budynkach SPZPOZ przedstawia poniższa tabelka: 

Lp. Adres 

przychodni  

Ilość okien 

łącznie  

Rozmiar 

okien- cm 

M2 Łącznie  Metraż  

1 ul. Szadkowska 

2  

16 szt. 77 x 67 0,52  8,32 Jednostronny  

44 szt. 100 x 120 1,20  52,8 Jednostronny  

44 szt. 60 x 240 1,44  63,36 Jednostronny  

44 szt.  60 x 80 0,48  21,12 Jednostronny  

4 szt.  

– okna nieotwierane  

 - II piętro – zdjęcie 

nr 1  

280 x 140 3,92 15,68 Jednostronny  



2 ul. Mickiewicza 

4  

2 szt.  140 x 110 1,54 3,08 Jednostronny  

7 szt. 210 x 115 2,42 16,94 Jednostronny 

3 ul. Srebrna 11  

( przychodnia  

i Gabinet 

Rehabilitacji) 

58 szt. 155 x 105  1,62 93,96 Jednostronny  

58 szt. – lufty  155 x 47  0,73 42,34 Jednostronny  

5 szt. 165 x 105  1,73 8,65 Jednostronny  

5 szt. – lufty  165 x 47  0,78 3,9 Jednostronny  

7 szt. 

 (okna piwniczne) 

100 x 60 0,6 4,2 Jednostronny  

4 Annopole Stare 

5a  

6 szt.  155 x 105 1,63 9,78 Jednostronny 

1 okno nie 

otwierane – parter 

( zdjęcie nr 2)   

200 x 300 6,00 6,00 Jednostronny  

3 szt.  

(okna piwniczne) 

100 x 50 0,50 1,5 Jednostronny  

 

Rozmiar okien mierzony łącznie z futrynami, ponieważ usługa mycia okien, ściśle wiąże się  

z myciem futryn. Wszystkie okna są plastikowe, nie wymagają rozkręcania.  

Usługa mycia okien dotyczy oczywiście mycia dwustronnego, ale metraż okien zliczony został 

po jednej stronie.   

 

Ad.2  

Zamawiający wymaga wykonania usługi mechanicznego doczyszczania podłóg i 

zabezpieczenia ich powłoką polimerową- 1 raz w roku w każdym budynku.  Zamawiający 

podaje powierzchnię użytkową poszczególnych przychodni: 

Lp. Adres przychodni  Powierzchnia 

użytkowa  

1 Ul. Szadkowska 2  

 

646 m 2 

2 Ul. Mickiewicza 4  

 

198 m 2 

3 Ul. Srebrna 11 ( przychodnia i Gabinet 

Rehabilitacji) 

573,17 m 2 

4 Annopole Stare  ok. 90 m2 

 



Dokładnych pomiarów podłóg nie posiadamy w dokumentacji, oczywiście powierzchnia 

użytkowa jest powierzchnią całkowitą, bez mebli, które w większości pomieszczeń 

przymocowane są do ścian, więc nie będzie możliwe wyniesienie ich na czas sprzątania.  

 

Ad.3  

Metraż powierzchni zewnętrznych – place wokół budynków przedstawia tabela poniżej:  

Lp. Adres przychodni  Powierzchnia zewnętrzna  

1 Ul. Szadkowska 2  2 954  m 2 

2 Ul. Mickiewicza 4  1 810 m2 

3 Ul. Srebrna 11 ( przychodnia i 

Gabinet Rehabilitacji) 

6 890 m2 

4 Annopole Stare  Nie dotyczy  

 

Ad. 4  

W związku z wymogiem mycia kloszy lamp oświetleniowych sufitowych, Zamawiający  

w swoim zakresie zabezpieczy odpowiednią osobę, która zdejmie przed usługą mycia 

wspomniane klosze, a po umyciu je zawiesi. 

 

Ad. 5  

 

Zamawiający informuje, że w Przychodni przy ul. Szadkowskiej 2 znajdują się nieotwieralne 

okna na 1 piętrze Przychodni. W załączeniu do wyjaśnień Zamawiający przesyła zdjęcie nr 1  

a dane okien podane są w odpowiedzi nr 1. Okna nieotwierane znajdują się również  

w przychodni w Annopolu Starym 5a – jednak tam okna są na wysokości parteru. W załączeniu 

zdjęcie nr 2.     

 

Ad.6  

 

Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 

faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106 n ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn.). Zapisy 

znajdujące się w części zapytania nr 6 zostaną dodane do wzoru umowy.  

 



Pozostałe zapisy SWIZ pozostają bez zmian.  

 

 

Z up. Dyrektora SPZPOZ  

/- / 

   Małgorzata Krajewska  


