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ZP/4-2/2019       Warszawa, dnia 04.03.2019 r. 

 

Do wszystkich  
Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania:  Znak sprawy: ZP/6/2019 pn. „Kompleksowe świadczenie usług pralniczych 

na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie”. 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie  

z art. 38 ust. 2  Ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn: Dz.U. z 2018, 

poz. 1986) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej oraz na 

podstawie art. 38 ust. 4  ustawy Pzp, zmienia  treść siwz niniejszego postępowania, poprzez 

wprowadzenie zmian do siwz. Odpowiedzi Zamawiającego stanowią zmianę do siwz. 

 

Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający może jednoznacznie określić jaka data otwarcia jest wiążąca? W SIWZ widnieje data 
6 marca 2019 r., natomiast w ogłoszeniu BZP znajduje się data 7 marca 2019 r. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. Termin składania i otwarcia ofert dnia 
7.03.2019 r. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia rozliczenia oraz korespondencja dokonywane były z członkiem Konsorcjum? 
Odpowiedź: Zamawiający będzie dokonywał powyższych czynności zgodnie z umową Konsorcjum. 
 
Pytanie nr 3: 
Ze względu na rozbieżności w SIWZ oraz we wzorze umowy dot. ilości wymaganych przez 
Zmawiającego pojazdów zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, ilu opinii sanitarnych i ilu samochodów 
wymaga? W SIWZ Zamawiający wprowadził zapis dot. opinii sanitarnej dla co najmniej dwóch 
samochodów, natomiast we wzorze umowy widnieje zapis dot. dopuszczenia do użytkowania 
minimum jednego środka transportu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga opinii sanitarnej właściwego Państwowego 

Inspektora Sanitarnego dla co najmniej dwóch środków transportu. W związku z powyższym zmianie 

uległ zapis §2 ust 5 pkt. 2 umowy na następujący: „opinię sanitarną wydaną przez właściwego 

Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą dopuszczenia do użytkowania co najmniej dwóch 

środków transportu, których Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi ( Zał.nr 4 do umowy)”. 
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Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający dopuści aby dostawa czystego asortymentu i odbiór brudnego odbywały się tym 
samym środkiem transportu, przy czym asortyment brudny i czysty nie będzie miał ze sobą kontaktu, 
gdyż najpierw do szpitala zostanie dostarczony czysty asortyment a następnie odebrany brudny? Po 
każdym wykonaniu usługi samochód będzie poddany procesowi dezynfekcji. Standardy sanitarno-
epidemiologiczne zostaną zachowane, a ułatwi to świadczenie usługi przez wykonawców i obniży 
koszty wykonywania usługi. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej podczas tworzenia pkt 12 załącznika nr 1.1 do SIWZ oraz §2 ust 7 
pkt 1 wzoru umowy? Zamawiający wymaga od Wykonawcy okresowego wykonywania badań 
mikrobiologicznych w pralni potwierdzających skuteczność dezynfekcji m.in. w strefie brudnej. Ze 
względu na to, że jest to strefa brudna, skażona, nie wykonuje się w niej badań mikrobiologicznych.  
Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska, w strefie brudnej nie wykonuje się wymazów 
mikrobiologicznych. Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika Nr 1.1 pkt. 12 oraz §2 ust 7 pkt 1 
wzoru umowy. Ust. 12 pkt. a) załącznika nr 1.1 otrzymuje „Wykonawca zobowiązany jest do 
okresowego wykonywania badań mikrobiologicznych w pralni potwierdzających skuteczność 
dezynfekcji (strefa czysta, z magla, urządzenia do prasowania, regałów do czystej bielizny, komory 
ładunkowej samochodu transportowego) wykonanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczną lub 
akredytowane laboratorium mikrobiologiczne. Wyniki badań mikrobiologicznych Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu na żądanie, nie częściej niż raz do roku. 
 pkt. b) otrzymuje brzmienie „Wykonawca przed podpisaniem zobowiązany będzie dostarczyć kopię 
dokumentacji z ostatniej kontroli przeprowadzonej przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.  
§2 ust 7 pkt 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do okresowego 
wykonywania badań mikrobiologicznych w pralni potwierdzających skuteczność dezynfekcji (strefa 
czysta, z magla, urządzenia do prasowania, regałów do czystej bielizny, komory ładunkowej 
samochodu transportowego) wykonanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczną lub akredytowane 
laboratorium mikrobiologiczne. Wyniki badań mikrobiologicznych Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu na żądanie, nie częściej niż raz w roku”. 
§2 ust 7 pkt 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca przed podpisaniem zobowiązany 
będzie dostarczyć kopię dokumentacji z ostatniej kontroli przeprowadzonej przez właściwą stację 
sanitarno-epidemiologiczną”. 
 
Pytanie nr 6: 
Ze względu na zapis §2 ust. 12 pkt 2 wzoru umowy zwracamy się z prośbą o podanie ilości oddziałów 
na które asortyment ma być dostarczany. 
Odpowiedź: Zamawiający posiada następująca liczbę oddziałów w poszczególnych zakładach. 
Zakład przy ul. Mehoffera 72/74 – 7 oddziałów, Zakład przy ul. Szubińskiej – 2 oddziały, Zakład przy 
ul. Olchy 8 - 2 oddziały. 
 
Pytanie nr 7: 
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej podczas tworzenia zapisów pkt 9 załącznika nr 1.1 do SIWZ oraz §2 
ust. 13 pkt 4 wzoru umowy? Ze względu na wymóg zawarty przez Zamawiającego mówiący o tym, aby 
do prania bielizny zabrudzonej należy używać worków z materiału uszytego w taki sposób, aby worek 
po umieszczeniu go w pralnicy samoistnie się nie rozwiązał i nie uwolnił zawartości, zwracamy uwagę 
iż takie postępowanie nie pozwoli na skuteczne i efektywne dopranie asortymentu. 
Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika Nr 1.1 pkt. 9 
oraz §2 ust 13 pkt 4 na następujący: „Zastosowane przez Wykonawcę metody prania, suszenia, 
maglowania i prasowania muszą być dostosowane do odebranego asortymentu oraz nie mogą 
powodować zmian struktury, koloru i kształtu tego asortymentu. W przypadku prania bielizny skażonej 
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umieszcza się ją w podwójnych workach, wewnętrznym rozpuszczalnym w wodzie oraz zewnętrznym 
plastikowym w kolorze czerwonym w celu oznakowania skażonej bielizny podczas transportu”. 
  
Pytanie nr 8: 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów pkt 9 załącznika nr 1.1 do SIWZ oraz §2 ust. 13 pkt 4 wzoru umowy, dot. 
worków samorozpuszczalnych. Kto będzie odpowiedzialny za dostarczenie worków opisanych przez 
Zamawiającego? Jeśli Wykonawca, to zwracamy się z prośbą o podanie przewidywalnej miesięcznej 
ilości. 
Odpowiedź: Wykonawca dostarcza worki do pakowania bielizny zabrudzonej i  skażonej w ilości, 
która będzie zabezpieczała potrzeby zamawiającego  
 
Pytanie nr 9: 
Zwracamy się z prośbą o wskazanie jakie procedury ma na myśli Zamawiający w pkt 11 lit. f załączniku 
nr 1.1 oraz we wzorze umowy § 2 ust 15 pkt 5. 
Odpowiedź: Wybór odpowiedniego usługodawcy (w tym przypadku pralni) spoczywa na 
zleceniodawcy, który jest zobowiązany do spełnienia określonych wymogów i powinien dołożyć 
wszelkich starań aby zamawiając usługę miał pewność, że zostanie ona wykonana zgodnie ze 
standardami obowiązującymi u zlecającego. Przestrzeganie procedur sanitarno-higienicznych 
zapobiega zakażeniom zakładowym, utrzymuje czystość  pomieszczeń, bielizny i sprzętów.  
 
Pytanie nr 10: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby postępowanie wyjaśniające w § 3 ust. 11 odbywało się jedynie w 
sytuacjach spornych lub wymagających wyjaśnienia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 11: 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, aby bielizna fasonowa (w tym bielizna barierowa) była 
poddawana procesowi prania wodnego w pralnico-wirówce zamiast w pralnicy tunelowej zakończonej 
wirówką? Proces prania wodnego w pralnico-wirówce zapewnia długotrwałą żywotność bielizny 
fasonowej, a także gwarantuje bezpieczne obchodzenie się z tego typu bielizną, a w szczególności 
takimi jej elementami jak napy, guziki oraz zamki, a więc tak samo jak w pralnicy tunelowej. Pralnico-
wirówka jest urządzeniem tożsamym do pralnicy tunelowej, różniącej się wyłączenie wielkością i 
wydajnością.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na to, iż bielizna fasonowa nie powinna i nie 
może być prana w pralnicy tunelowej zakończonej wirówką, ponieważ w takiej obróbce pralniczej 
ulega zniszczeniu w postaci nadmiernego zgniecenia. W pralnicy tunelowej zakończonej wirówką 
prana jest bielizna pościelowa. 
 
Pytanie nr 12: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisów pkt 16 Załącznika nr 1.1 do SIWZ oraz § 8 ust. 1, 
polegających na tym, aby w przypadku dwukrotnego naruszenia opisanych w ww. zapisach, 
Zamawiający najpierw wezwie Wykonawcę do należytego wykonania usługi? 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.  
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Pytanie nr 13: 
Ze względu na wprowadzoną modyfikację przez Zamawiającego w załączniku nr 1.1 do SIWZ w pkt 12 
lit. b, prosimy o poprawienie również zapisów wzoru umowy § 2 ust. 7 pkt 2. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji powyższego zapisu na następujący: „Wykonawca 
przed podpisaniem zobowiązany będzie dostarczyć kopię dokumentacji z ostatniej kontroli 
przeprowadzonej przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną”. 
 
Pytanie nr 14: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w § 5 ust. 1 do wysokości 5% 
wartości brutto niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
 
Pytanie nr 15: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w § 5 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 do 
wysokości 1% wartości brutto wadliwej partii asortymentu za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki od 
momentu upłynięcia terminu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
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Sporządziła:  
Małgorzata Ludwiszewska-sekretarz Komisji. 

 

 


