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SR/XV-270-28(2)-EFK/18          Poznań, dnia 31.08.2018 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na pranie i maglowanie bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny 

z wykorzystaniem technologii RFiD oraz automatów do wydawania i odbierania odzieży 

operacyjnej, pranie mopów, ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu oraz 

Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych na okres 3 lat, w tym z prawem 

opcji. 

SR/XV-270-28-EFK/18 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby korespondencja oraz rozliczenia mogły być dokonywane 

również z członkiem konsorcjum? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający może jednoznacznie określić czy oczekuje dostaw i odbiorów bielizny z magazynu 

szpitalnego czy bezpośrednio z oddziałów szpitalnych. Zapisy zawarte w załączniku nr 1 i w projekcie 

umowy w wyżej wymienionym zakresie są rozbieżne. 

ODPOWIEDŹ: 

Dostawa i odbiór bielizny bezpośrednio z oddziałów szpitalnych, szczegóły uregulowane w pkt 6 

SIWZ oraz w par. 1 pkt 2, b, c, d wzoru umowy. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania podwójnej metody znakowania bielizny, która 

niepotrzebnie spowoduje podwyższenie ceny wykonywanej usługi? W przypadku zagubienia chipa 

Wykonawca wszyje nowy chip, a w celu identyfikacji wyrobu zastosowane zostaną metody, które dziś 

szpital stosuje do identyfikacji swojej bielizny. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie odstąpi. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający może wyjaśnić w jakim celu została zapisana procedura z punktu 16 w załączniku 

nr 1 do SIWZ? Kasację można robić na bieżąco, np. jeżeli do pralni trafi egzemplarz, który nie nadaje 

się do użytku i do naprawy to będzie odesłany zapakowany osobno z odpowiednim opisem na paczce i 

w uwagach wydania. 

ODPOWIEDŹ: 

W celu dostosowania do wewnętrznej organizacji pracy w Szpitalu. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu znakowania metodą termotransferową asortymentu, który 

wykonany jest z materiału nienadającego się do tego, np. firany? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, ale tylko w przypadku asortymentu nie nadającego się do znakowania, np. firany. 
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PYTANIE: 

Czy Zamawiający może określić ilości oraz rozmiary fartuchów i odzieży przed udzieleniem 

zamówienia? 

ODPOWIEDŹ: 

Ilości odzieży w obiegu zostały uwzględnione w SIWZ, natomiast szczegółowo rozmiary zostaną 

określone po podpisaniu umowy. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający w związku z koniecznością wyposażenia Szpitala w 2 zestawy automatów do 

wydawania odzieży czystej i odbioru brudnej odzieży operacyjnej, wyrazi zgodę na przeprowadzenie 

wizji lokalnej w celu wskazania miejsc, w których ma stanąć sprzęt? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający poprzez 2 zestawy ma na myśli dwie maszyny wydające i dwie maszyny 

zabierające? 

ODPOWIEDŹ: 

2 maszyny wydające i 2 maszyny zbierające. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu koniecznego na dostarczenie i uruchomienie 

zestawów automatów do max. 60 dni? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów operacyjnych wykonanych w polu 

krytycznym z tkaniny o gramaturze 140 g/m
2
 i odporności na przesiąkanie cieczy – minimum 1000 cm 

H2O, pole niekrytyczne z tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze 69% bawełna, 30% poliester, 

1% carbon o gramaturze max. 150 g/m
2
? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania w spodniach gumki, ze 

względu na fakt, iż traci ona stopniowo na elastyczności po cyklach pralniczych? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań operacyjnych wykonanych z tkaniny o 

składzie 69% bawełna, 30% poliester, 1% carbon o gramaturze 150 g/m
2
? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie powłoczek, powłok i prześcieradeł wykonanych z 

tkaniny o składzie 50% bawełna oraz 50% poliester? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 
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PYTANIE: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. c) i d) wzoru umowy wyrażenie „20% globalnej 

kwoty umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „20% niezrealizowanej globalnej kwoty umowy”?  

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości 

niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w 

przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby 

niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby 

znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana 

w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 

7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 lit. b) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 

należytego wykonywania umowy.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed 

wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 

wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego 

wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków 

wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

 

 


