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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    
 

Szczecin 25-02-2013r 
znak sprawy: ZP/220/04/13 

 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są kompleksowe usługi 
pralnicze wraz z transportem 

 

Wyjaśnienia nr 1  

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający zezwala na działanie z Podwykonawcą i w jakiej skali w trakcie realizacji 
zamówienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zakazuje podwykonawstwa podczas realizacji przedmiotowego 
zamówienia.  
Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt XXII Siwz Wykonawca ma obowiązek 
wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, 
jeżeli będzie realizował umowę przy udziale podwykonawców.  
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający, żąda aby komora do dezynfekcji posiadała elektroniczny system zapisu 
przebiegu procesu dezynfekcji i czy dezynfekcja musi być wykonana w ciągu 24h a w 
przypadku zagrożenia epidemiologicznego w czasie 12 h? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający przewiduje po otwarciu ofert, dokonanie wizji lokalnej Wykonawcy, który 
wygra postępowanie w celu potwierdzenia możliwości wykonania zamówienia? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje dokonania wizji lokalnej Wykonawcy, który wygra 
postępowanie w celu potwierdzenia możliwości wykonania zamówienia. 
 
Pytanie 4 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do 
wykonania zadania czy Zamawiający żąda przedstawienia wykazu parku maszynowego 
zlokalizowanego bezpośrednio u wykonawcy w celu określenia mocy przerobowych? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie żąda przedstawienia wykazu parku maszynowego zlokalizowanego 
bezpośrednio u wykonawcy w celu określenia mocy przerobowych 
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Pytanie 5 
W przypadku wyrażenia zgoda na działanie Podwykonawcy, czy Zamawiający żąda również 
od niego przedstawienia informacji z ZUS, US i KRK oraz załącznika nr 1 SIWZ i załącznika 
nr 2.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji z ZUS, US i KRK od 
podwykonawcy. 
  
Pytanie 6 
Zamawiający określił i ż Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy 
i doświadczenia – musi wykazać się  wykonaniem /wykonywaniem przynajmniej 1 
zamówienia, którego przedmiotem było świadczenie dla szpitala kompleksowych usług 
pralniczych wraz z transportem o wartości nie mniejszej niż 1000000,00 zł brutto – ocena 
spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w 
pkt. IX ppkt. 2.1 SIWZ) Przez kompleksowe usługi pralnicze należy rozumieć usługi 
obejmujące co najmniej dezynfekcję w komorach dezynfekcyjnych, pranie wodne i 
chemiczne, prasowanie bielizny noworodków i dzieci mniejszych oraz odzieży 
ochronnej, maglowanie bielizny szpitalnej, drobne usługi krawieckie, sortowanie 
bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby 
uznał warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się kompleksową usługą o wartości 
nie mniejszej niż 1000000,00 zł brutto przy czym przez kompleksowe usługi pralnicze 
należy rozumieć usługi obejmujące co najmniej dezynfekcję w komorach 
dezynfekcyjnych, pranie wodne i prasowanie odzieży ochronnej, maglowanie bielizny 
szpitalnej, drobne usługi krawieckie, sortowanie bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej. 
Wykonawca posiada dodatkowo doświadczenie w kompleksowej usłudze pralniczej bielizny 
noworodkowej i dzieci mniejszej  w ramach innego zamówienia jednakże nie łącznie z 
zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 1000000,00 zł. Wykonawca uważa, że 
zaproponowany zapis wypełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w taki sposób, aby 
móc powierzyć realizację zamówienia podmiotowi, który posiada uprawnienia niezbędne do 
wykonywania w/w usługi. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 7 
Zamawiający określił, i ż Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu ma przedstawić  
a. Zaświadczenia (opinii )  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  wydanego nie wcześniej 
niż  3 m- ce  przed terminem składania ofert  potwierdzającego ,  że Zakład Pralniczy , 
którym dysponuje Wykonawca  oraz środki transportu przeznaczone do przewozu brudnej i 
czystej bielizny spełniają wszystkie warunki  sanitarno-epidemiologiczne wymagane dla 
świadczenia usług prania i transportu bielizny szpitalnej , w tym również bielizny skażonej 
Zwracamy się z prośbą o uznanie warunku za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi 
zaświadczenia dotyczące pralni oraz  środków transportu bez oznaczenia czasowego (tj. 
wydanych wcześniej niż 3 miesiące przed terminem ). Swoją prośbę umotywujemy 
następująco: decyzje wydawane są przez Sanepid bezterminowo, a nie na czas określony i  
potwierdzają możliwość świadczenia w pralni usług pralniczych w zakresie prania bielizny 
dla jednostek służby zdrowia. Pralnia posiadająca w/w decyzje posiada barierę higieniczną, a 
co za tym może świadczyć usługi prania z wszystkich oddziałów, w tym również bielizny 
ogólnoszpitalnej, noworodkowej oraz zakaźnej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
potwierdza jedynie spełnienie wymogów do prowadzenia działalności w zakresie usług 
pralniczych określonych w ustawie. 
Odpowiedź 
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Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz. 
Pytanie 8 
W ramach usługi pralniczej Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dezynfekcji 
komorowej. 
Czy Zamawiający dopuści możliwość przeprowadzenia dezynfekcji w komorze, która posiada 
Wykonawca na innej pralni będącej w jego dyspozycji. Pralnia posiada wszystkie zezwolenia  
i opinie niezbędne do wykonywania usługi pralniczej dla jednostek służby zdrowia. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 9 
2. Zamawiajacy określił w § 17 wzoru umowy, iż Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu następujące kary umowne:  
a) w przypadku opóźnienia  w odbiorze brudnej i/lub dostarczeniu czystej bielizny – w 
wysokości  50 zł  za każdą rozpoczętą  godzinę  opóźnienia, 
b) w przypadku nie przekazania Zamawiającemu wyników badań mikrobiologicznych pranej 
bielizny w terminie określonym w  § 4 ust 1 lit. c) umowy -  w  wysokości 2 % miesięcznego 
wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za poprzedni miesiąc, 
c) w przypadku negatywnego wyniku badania mikrobiologicznego - 10% miesięcznego 
wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za poprzedni miesiąc, 
d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – 20 % wartości brutto umowy określonej w § 12 ust 1 umowy.  
 
W związku z wygórowanymi karami umownymi prosimy o ich zmniejszenie i 
zastąpienie w/w treści następującą: 
„Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:  
a) w przypadku opóźnienia w odbiorze brudnej i/lub dostarczeniu czystej bielizny – w 
wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 
b) w przypadku nie przekazania Zamawiającemu wyników badań mikrobiologicznych pranej 
bielizny w terminie określonym w § 4 ust 1 lit. c) umowy - w wysokości 1 % miesięcznego 
wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za poprzedni miesiąc, 
c) w przypadku negatywnego wyniku badania mikrobiologicznego - 5% miesięcznego 
wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za poprzedni miesiąc, 
d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – 10 % wartości brutto umowy określonej w § 12 ust 1 umowy”. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
                  Z poważaniem  

 

 

….……………………………………… 

DYREKTOR SPSK-2 PUM W SZCZECINIE 


