Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
znak sprawy: ZP/220/13/18

Szczecin, dnia 13 marca 2018r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonywanie kompleksowych usług pralniczych
wraz z transportem
Wyjaśnienia 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 wymaga, aby pralnia, w której wykonywana będzie usługa dla Zamawiającego posiadała wdrożony i
certyfikowany system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2005 w zakresie co najmniej usługi prania i dezynfekcji
bielizny szpitalnej w tym: operacyjnej, zakaźnej, dziecięcej i noworodkowej? Czy na potwierdzenie Wykonawcy
zobligowani są do złożenia wraz z ofertą stosownego certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się
poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej?
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawców wskazanego certyfikatu. Ofertę należy złożyć zgodnie z
wymaganiami siwz.
Pytanie 2
Zgodnie z pkt. 6 b) załącznika nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - nie wolno maglować fartuchów. Czy Zamawiający
wymaga zatem, aby pralnia, w której będzie wykonywana usługa posiadała tunel finiszer do suszenia i odpylania odzieży
ochronnej, operacyjnej zwłaszcza barierowej, a fakt posiadania takiego urządzenia Wykonawca udowodni poprzez złożenie
wraz z ofertą stosownego oświadczenia wskazującego producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z
podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem)?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz oraz niniejszymi wyjaśnieniami.
Pytanie 3
W Rozdz. VIII pkt 2.4.1 Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO
9001:2008 lub inny dowód zewnętrznej akredytacji przeprowadzonej przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzający,
iż realizowane przez Wykonawcę usługi są prowadzone wg. opracowanych, wdrożonych i monitorowanych procedur,
procesów. Czy Zamawiający będzie również wymagać od Wykonawcy wdrożonej normy PN-EN 14065
w
systemie RABC (system kontroli i analizy skażeń biologicznych) i na potwierdzenie wymaga złożenia certyfikatu 14065,
jak również wyników badań potwierdzających czystość mikrobiologiczną:
- powietrza w pralni wykonawcy – co najmniej jedno badanie z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających termin
opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu (metoda zderzeniowa i sedymentacyjna),
- blatu stołu do układania bielizny – co najmniej jedno badanie z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających termin
opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu,
- bielizny szpitalnej (poszwa/prześcieradło/poszewka) – co najmniej jedno badanie z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających
termin opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu,
- bielizny zabiegowej ( bluza operacyjna/spodnie operacyjne/serweta/prześcieradło) – co najmniej jedno badanie z ostatnich
3 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia
o niniejszym przetargu,
- bielizny noworodkowej dziecięcej (pielucha tetrowa/kaftanik/body niemowlęce) – co najmniej jedno badanie z ostatnich 3
miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu,
- z magla – co najmniej jedno badanie z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o
niniejszym przetargu,
- z rąk pracownika - co najmniej jedno badanie z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o
niniejszym przetargu,
wykonanych przez laboratorium lub stację sanitarno-epidemiologiczną?
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawców wskazanego certyfikatu. Ofertę należy złożyć zgodnie z
wymaganiami siwz.
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Pytanie 4
W Rozdziale II SIWZ pkt. VI ppkt 2 - Czas/okres wykonania usługi - Zamawiający wymaga, aby okres realizacji
zamówienia wynosił w przypadku:
a) konieczności dezynfekcji materacy, koców, poduszek w komorze dezynfekcyjnej wynosi - 4 dni robocze,
b) w przypadku konieczności reperacji bielizny, odzieży - 3 dni robocze.
Czy zamawiający dopuści i wyrazi zgodę na poniższe terminy:
a) konieczności dezynfekcji materacy, koców, poduszek w komorze dezynfekcyjnej wynosi – 7 dni roboczych,
b) w przypadku konieczności reperacji bielizny, odzieży - 5 dni roboczych?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 5
W Rozdziale II SIWZ pkt. IV - Transport - Zamawiający określa warunki i wymagania dotyczące transportu wewnętrznego,
a z załącznika numer 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Harmonogram dostaw - wynika, że na terenie szpitala jest kilka
budynków, do których należy dostarczyć i odebrać bieliznę. Prosimy o informację od Zamawiającego czy pod każdym z
tych budynków/jednostek jest możliwość podjazdu samochodem dostawczym wyposażonym w windę rozładunkową?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że pod każdy z wymienionych budynków jest możliwość podjazdu samochodem
dostawczym wyposażonym w windę rozładunkową.
Pytanie 6
Zgodnie z § 20 wzoru umowy - ZDARZENIA LOSOWE - Zamawiający wymaga:
1.Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których nie był w stanie przewidzieć, do:
a) bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych trudnościach w zakresie terminowego wykonania usługi,
b) zabezpieczenia przez innego Podwykonawcę wykonania usługi, na koszt Wykonawcy.
Czy w związku z punktem b) powyższego zapisu wzoru umowy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał
podwykonawcę/pralnię awaryjną, który będzie spełniał wymagania zgodne z zapisami SIWZ i na potwierdzenie
Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu przez wskazanego podwykonawcę/pralnię awaryjną warunków
określonych w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że udział podwykonawców w realizacji zamówienia został opisany w paragrafach od 5 do 8
wzoru umowy.
Pytanie 7
Zgodnie z § 28 wzoru umowy - KARY UMOWNE - Zamawiający zawarł następujące kary:
1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu procedur prania w terminie określonym w § 11 ust 1 umowy w wysokości
100 zł za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu wykazu środków dezynfekcyjno-piorących w terminie określonym w §11
ust 1 umowy – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w dostawie bądź odbiorze asortymentu od Zamawiającego(od każdej jednostki/oddziału Zamawiającego) –
w wysokości 50,00 zł za każdą godzinę. Podstawą do naliczenia stanowi protokół odbioru/dostawy asortymentu,
d) w przypadku opóźnienia w odbiorze brudnej i/lub dostarczeniu czystej bielizny – w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą
godzinę opóźnienia,
e) w przypadku nie przekazania Zamawiającemu wyników badań mikrobiologicznych pranej bielizny w terminie
określonym w § 13 ust 1 lit. c) umowy - w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
f) w przypadku nieprawidłowego wyniku badania mikrobiologicznego - 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto
przysługującego Wykonawcy za poprzedni miesiąc,
g) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 % wartości
brutto umowy określonej w § 22 ust 1 umowy,
h) z tytułu zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia bielizny w procesie prania:
· bielizny nowej - w wysokości ceny zakupu bielizny nowej przez Zamawiającego, na podstawie dowodu zakupu,
· bielizny używanej – w wysokości 40 % ceny zakupu bielizny nowej przez Zamawiającego na podstawie dowodu zakupu,
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i) za nieprzestrzeganie Instrukcji postępowania z bielizną szpitalną 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
j) za nieprzestrzeganie procedur sanitarno – epidemiologicznych przez pracowników Wykonawcy – 100,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek,
k) 5000,00 zł z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących w opisie przedmiotu zamówienia,
l) 10 zł od każdej sztuki asortymentu niewłaściwie wykonanej usługi tj. zagniecenia, plamy, odbarwienia spowodowane z
winy Wykonawcy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych w wysokości:
1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu procedur prania w terminie określonym w § 11 ust 1 umowy w wysokości
50,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu wykazu środków dezynfekcyjno-piorących w terminie określonym w §11
ust 1 umowy – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w dostawie bądź odbiorze asortymentu od Zamawiającego(od każdej jednostki/oddziału Zamawiającego) –
w wysokości 25,00 zł za każdą godzinę. Podstawą do naliczenia stanowi protokół odbioru/dostawy asortymentu,
d) w przypadku opóźnienia w odbiorze brudnej i/lub dostarczeniu czystej bielizny – w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą
godzinę opóźnienia,
e) w przypadku nie przekazania Zamawiającemu wyników badań mikrobiologicznych pranej bielizny w terminie
określonym w § 13 ust 1 lit. c) umowy - w wysokości 25,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
f) w przypadku nieprawidłowego wyniku badania mikrobiologicznego – 0,5 % miesięcznego wynagrodzenia brutto
przysługującego Wykonawcy za poprzedni miesiąc,
g) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 5 % wartości
brutto umowy określonej w § 22 ust 1 umowy,
h) z tytułu zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia bielizny w procesie prania:
· bielizny nowej- w wysokości ceny zakupu bielizny nowej przez Zamawiającego, na podstawie dowodu zakupu,
· bielizny używanej – w wysokości 20 % ceny zakupu bielizny nowej przez Zamawiającego na podstawie dowodu zakupu.
i) za nieprzestrzeganie Instrukcji postępowania z bielizną szpitalną 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
j) za nieprzestrzeganie procedur sanitarno – epidemiologicznych przez pracowników Wykonawcy – 50 ,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek,
k) 1000,00 zł z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących w opisie przedmiotu zamówienia,
l) 5,00 zł od każdej sztuki asortymentu niewłaściwie wykonanej usługi tj. zagniecenia, plamy, odbarwienia spowodowane z
winy Wykonawcy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę,
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.
Z poważaniem

….………………………………
DYREKTOR SPSK-2
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