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ZP/45-1/2019       Warszawa, dnia 04.10.2019 r. 

 

Do wszystkich  
Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania:  Znak sprawy: ZP/45/2019 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 Wykonawca może łączyć Państwa placówki razem, czy może dostarczać bieliznę współzamiennie 
na różne oddziały? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Bielizna powinna być dostarczona zgodnie  
z przeznaczonym asortymentem do danej komórki( oddziału) w Zakładzie. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy usługa mogłaby być prana dwa razy w tygodniu we wtorek, czwartek lub piątek? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Każda bielizna poplamiona wydzielinami, krwią,  
wydalinami lub płynami ustrojowymi jest rozpoznaną lub podejrzaną zakażeniem i traktowana jako 
skażona, która nie może zalegać długo w magazynie. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy bielizna danej placówki mogłaby przyjeżdżać na jednym wózku jezdnym bez pakowania w folię 

(ochrona środowiska) ? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody. Foliowe, przezroczyste worki zabezpieczają przed 

kontaminacją. 

 
Pytanie nr 4: 
Czy asortyment może być prany w jednej pralnicy przelotowej ? 
Odpowiedź: Tak, zakończonej wirówką. 
 

http://www.scol.warszawa.pl/


Pytanie nr 5: 
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 6: 
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? Pralnico-wirówka jest urządzeniem tożsamym do pralnicy tunelowej, różniącej się 
wyłączenie wielkością i wydajnością.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie nr 7: 
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 8: 
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 – 7 oddziałów, Zakład przy ul. Szubińskiej – 2 oddziały, Zakład przy ul. 
Olchy  - 2 oddziały. 
 
Pytanie nr 9: 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów pkt 9 załącznika nr 1.1 do SIWZ oraz §2 ust. 13 pkt 4 wzoru umowy, dot. 
worków samorozpuszczalnych. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie odpowiadał za 
zorganizowanie worków samorozpuszczalnych ze względu na fakt, iż asortyment brudny jest pakowany 
po stronie Zamawiającego.  
Odpowiedź: Wykonawca dostarcza worki do pakowania bielizny zabrudzonej i  skażonej w ilości, 
która będzie zabezpieczała potrzeby zamawiającego. 
 
Pytanie nr 10: 
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 w § 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 11: 
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.  
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Pytanie nr 12: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w § 5 ust. 1 do wysokości 5% 
wartości brutto niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie nr 13: 
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 każdy rozpoczęty dzień zwłoki od 
momentu upłynięcia terminu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie nr 14: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne opisane w § 5 ust. 2 i 3, były naliczane w przypadku 
dostarczenia asortymentu z wadami jakościowymi powstałymi z winy Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie nr 15: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne opisane w § 5 ust. 2 i 3, były naliczane za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie nr 16: 
Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu § 5 ust. 6 do wzoru umowy o następującej treści: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wartości umowy brutto 
niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy, lub rozwiązał umowę z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie nr 17: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów pkt 16 Załącznika nr 1.1 do SIWZ oraz § 8 ust. 1 
wzoru umowy, polegających na tym, aby w przypadkach opisanych ww zapisach, Zamawiający 
najpierw wezwie Wykonawcę do należytego wykonania usługi? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie nr 18: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu § 8 ust. 1 pkt 7 wzoru umowy? Zapis ten w ocenie 
Wykonawcy nie stanowi naruszenia takiej wagi, aby musiało nastąpić rozwiązanie w trybie 
natychmiastowym oraz naliczenie kar umownych. Działanie takie niepotrzebnie naraża wykonawców 
na kary umowne. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
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Pytanie nr 19: 
Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu § 8 ust. 5 do wzoru umowy następującej treści: „Wykonawcy 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Zamawiającym bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu, jeżeli Zamawiający spóźni się z płatnością powyżej 60 dni od daty prawidłowo 
złożonej faktury.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
 

 
ZARZĄD  SCOL Sp. z o. o. 
Podpisy na oryginale 

 

 

 

 

 
Sporządziła:  
Małgorzata Ludwiszewska-sekretarz Komisji. 

 

 


