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Wszyscy Oferenci 

   
          WOMP-PN-1/2023                                                                                                        Toruń, dnia  18.01.2023r. 

  
 

dotyczy: zapytania o udzielenie wyjaśnień do przetargu ograniczonego na świadczenie usługi sprzątania w 

Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu. 

 

Komisja Przetargowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 ustala, co 

następuje: 

 

 

Dotyczy : Znak sprawy : WOMP – PN-1/2023  -    zapytania z dn. 16.01.2023r. 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego postępowania? 

 „W odpowiedzi na pytanie – informujemy, że zgodnie z informacją w SWZ Zamawiający zastrzega obowiązek 

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia czyli sprzątania obiektów WOMP. 

Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom usługi odśnieżania i porządkowania terenu wokół obiektów 

WOMP”.  

 

2. W jaki sposób Zamawiający oszacował powierzchnię podlegającą sprzątaniu oraz sporządził harmonogram 

sprzątania, w szczególności czy określone w niniejszym postępowaniu powierzchnie sprzątania i harmonogram 

sprzątania wykazują różnice w stosunku do określonych w aktualnie realizowanym zamówieniu (poprzednim 

postępowaniu w tym samym przedmiocie), względnie- czy zachodzą inne istotne różnice w stosunku do usługi, 

której wykonawca został wybrany w poprzednim postępowaniu? 

„W odpowiedzi na pytanie - informujemy, że powierzchnia podlegająca sprzątania została oszacowana na 

podstawie powierzchni użytkowej obiektów WOMP. Harmonogram sprzątania został opracowany na podstawie 

wytycznych utrzymania czystości w placówkach medycznych. Określone w niniejszym postępowaniu 

powierzchnie i harmonogram sprzątania jest taki sam jak w poprzednim zamówieniu. W obecnym postępowaniu 

Zamawiający określił jedynie minimalną liczbę godzin, jaką pracownicy Wykonawcy mają poświęcić na 

sprzątanie w obiektach, czego nie określono w poprzednim postępowaniu.” 

 

3. Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego wartości 

przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie: 

1) czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę? 

„W odpowiedzi na pytanie - informujemy, że podstawą do szacowania wartości była wartość usługi 

świadczonej przez obecnego Wykonawcę, ale też obserwowane podwyżki cen usług oraz środków 

czystości i innych materiałów wymaganych w niniejszym postępowaniu.” 
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2) prosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez obecnego 

wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy? 

„W odpowiedzi na pytanie - informujemy, że pytanie nie dotyczy postępowania i odpowiemy na nie w 

odrębnym piśmie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 

publicznej." 

 

3) w odniesieniu do jakiej części usługi (procentowo lub kwotowo) Zamawiający, dokonując określenia 

wartości zamówienia, przewidział jej opodatkowanie stawką 8%, a do jakiej- 23%, a także czy podstawą 

szacowania w tym zakresie były dane nt. sposobu realizacji obecnie wykonywanej usługi (faktury 

wystawiane przez obecnego Wykonawcę) - prosimy o wskazanie, w jakiej części (procentowo lub 

kwotowo) usługi świadczone przez dotychczasowego wykonawcę były opodatkowane stawkami 

odpowiednio 8 % i 23%? 

„W odpowiedzi na pytanie - informujemy, że usługi świadczone przez obecnego Wykonawcę są w 

całości opodatkowane stawką 23%”. 

 

4. Czy obecny Wykonawca (prosimy o podanie jego nazwy) został ukarany karą lub karami za nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy? Jeśli tak - prosimy o podanie wartości oraz ilości nałożonych kar? 

 „W odpowiedzi na pytanie - informujemy, że pytanie nie dotyczy postępowania i odpowiemy na nie w odrębnym 

piśmie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej." 

 

5. Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z umową? Jeśli 

Zamawiający regulował faktury z opóźnieniem to Wykonawca prosi o informację ile razy w ciągu trwania 

obecnej umowy taka sytuacja miała miejsce i jaki był okres opóźnienia? 

„W odpowiedzi na pytanie – informujemy, że pytanie nie dotyczy postępowania i odpowiemy na nie w odrębnym 

piśmie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej." 

 

 

 

Dotyczy : Znak sprawy : WOMP – PN-1/2023  -    zapytania z dn. 17.01.2023r. 

 

1. Czy Zamawiający przewiduje prace remontowe w 2023 roku?  

„W odpowiedzi na pytanie – informujemy, że przewidujemy prace remontowe w zależności od potrzeb.” 

 

2. Czy w ubiegłym roku występowały w Państwa obiektach awarie wodociągowe, ciepłownicze lub kanalizacyjne? 

„W odpowiedzi na pytanie – informujemy, że w ubiegłym roku w obiektach WOMP występowały awarie 

wodociągowe, ciepłownicze i kanalizacyjne”. 

 

3. Czy za spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Klinikę Weterynaryjną? 

„W odpowiedzi na pytanie – informujemy, że Zamawiający nie uzna sprzątania Kliniki Weterynaryjnej za 

doświadczenie w sprzątaniu placówek medycznych.” 
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