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Nasz znak : DO–ZP /177 /2014                                                        Kraków, dnia 23 czerwca 2014 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem oraz dzierżawą bielizny
ogólnoszpitalnej”

(ZP 38/2013) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66
w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestnika postępowania. 

1. Pytanie 
Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  dezynfekcji  w  komorze  dezynfekcyjnej  i  dopuści  pranie
dezynfekcyjne  materacy,  kołder,  koców  i  poduszek  metodą  nie  powodującą  ich  uszkodzenia
mechanicznego  w  pralnico-wirówkach  z  barierą  higieniczną  przy  zachowaniu  odpowiednio
dobranej  technologii  środków  piorąco-dezynfekujących?  Dezynfekcja  w  pralnico  –  wirówce
zapewnia nie gorszą skuteczność od dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej. Skuteczność dezynfekcji
w pralnico – wirówce jest  nawet  lepsza dzięki  wykonywaniu dezynfekcji  na czystym, wypranym
asortymencie  (wg  powszechnej  wiedzy  epidemiologicznej  np.  zapocony  materac,  który  jest
teoretycznie nie zabrudzony wydzielinami i wydalinami, a jednak zanieczyszczony).
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Pytanie
Czy  Zamawiający  zamiast  czyszczenia  chemicznego  dopuści  pranie  metodą  nie  powodującą
uszkodzenia asortymentu tzn. rozwiązanie polegające na wykonaniu usługi w pralni wyposażonej w
pralnico-wirówki  z  barierą  higieniczną,  pozwalające  na  pranie  i  dezynfekcję  przy  zachowaniu
odpowiednio  dobranej  technologii  środków  piorąco-dezynfekujących?  Wykonawca  jest
doświadczonym  pralnikiem  i  ma  przekonanie,  że  w  ośrodkach  służby  zdrowia  nie  występuje
asortyment wymagający używania innych, bardziej kosztownych form czyszczenia niż pranie wodne.
Dodatkowo, ponieważ jest to proces oparty na środkach chlorowych może on powodować szybsze
zużywanie tkanin oraz  mieć negatywny wpływ na personel  i  pacjentów szpitala,  narażonych na
kontakt z bielizną czyszczoną preparatem chlorowym.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Pytanie
Czy Zamawiający może określić jaką konkretnie ilość (ile sztuk) odzieży, pościeli Wykonawca będzie
musiał oznakować?
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Odpowiedź:
Szacunkowa ilość bielizny do oznakowania została określona w pkt. III. B SIWZ oraz  w załączniku
nr 6 do SIWZ z dnia 5 czerwca 2014 r.
Jednocześnie informujemy, że w załączniku nr 6 do SIWZ nastąpiła omyłka pisarska.
Jest: Załącznik nr 6 do SIWZ „Wykaz asortymentu przeznaczonego do prania”
Winno być: Załącznik nr 6 do SIWZ „ Wykaz asortymentu bielizny „własnej” Szpitala przeznaczonej
do prania”.

4. Pytanie
Zważywszy na treść § 10 wzoru umowy o świadczenie usług pralniczych,  jaką minimalnie ilość
zamówienia (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zrealizuje?
Odpowiedź:
Zamawiający we wzorze oferty podał szacunkową ilość  prania w okresie 36 miesięcy, natomiast nie 
jest w stanie dokładnie określić procentowej ilości realizacji faktycznej zamówienia, co jest związane 
ściśle z procesem leczenia poszczególnych pacjentów (czasokres pobytu w Szpitalu) i liczby 
pacjentów.

5. Pytanie
Czy w § 23 ust.  1 wzoru umowy o świadczenie usług pralniczych chodzi o odpowiedzialność za
szkody zawinione przez wykonawcę? 
§ 23 ust. 1 wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania.
Odpowiedź:
Tak.

6. Pytanie
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 26 ust. 2 wzoru umowy o świadczenie usług pralniczych słowa
„10% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 20 ust. 1” zostały zastąpione słowami „10%
wartości niezrealizowanego przedmiotu  umowy”? 
Odpowiedź:
§ 26 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanego
przedmiotu umowy, o której mowa w § 20 ust. 2 w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

7. Pytanie
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 26 ust. 3 wzoru umowy o świadczenie usług pralniczych słowa
„0,5% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 20 ust. 2” zostały zastąpione słowami „0,5%
wartości niezrealizowanego lub nienależycie zrealizowanego przedmiotu umowy”? 
Odpowiedź:
§ 26 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  w  wysokości  0,5%  wartości   niezrealizowanego  lub
nienależycie  zrealizowanego przedmiotu  umowy,o  której  mowa   w  §  20  ust.  2, w  przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego:

A/ niewłaściwej jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług,
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     B/ wykonywania usług z uchybieniem terminów i zasad określonych w § 4 ust. 1, 2, 3, § 6,  § 11,    
§ 12, §13 oraz regulaminie o którym mowa w § 14.
C/ niewykonania przez Wykonawcę zaleceń pokontrolnych o których mowa w § 15 ust. 6.”

8. Pytanie
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 29 wzoru umowy o świadczenie usług pralniczych zostało
dodane zdanie  o następującej  (lub podobnej)  treści:  „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający
pisemnie wezwie Wykonawcę do  należytego wykonywania umowy.”? 
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

9. Pytanie
Jak należy rozumieć § 2 ust. 3 wzoru umowy najmu? Gdzie będą się mieściły nowe lokalizacje?
Jaka będzie ich powierzchnia? Czy dokonanie zmiany lokalizacji będzie następowało w uzgodnieniu
z wykonawcą?  
Odpowiedź:
W  §  2   projektu  umowy  najmu  została  określona  lokalizacja  i  powierzchnia  wynajmowanych
pomieszczeń służących realizacji usługi. W obecnej chwili Zamawiający nie ma w planach zmiany
lokalizacji. Zamawiający oddaje w najem pomieszczenia, które Wykonawca będzie wykorzystywał do
prowadzenia sortowni bielizny (pkt. III.A.9 SIWZ).
Zgodnie  z  §  10  projektu  umowy  najmu  modernizacja  pomieszczeń  wykraczająca  poza  bieżące
remonty  i  konserwacje  może  być  przeprowadzona  przez  Najemcę  wyłącznie  po  uzyskaniu  zgody
Wynajmującego wyrażonej na piśmie oraz zawarciu w tym przedmiocie odrębnego porozumienia.
§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wynajmowanych pomieszczeń służących
realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  przypadku  zmian  lokalizacji  wynajmowanych  pomieszczeń
Szpitala  lub  w  przypadku  gdy  wykonawca  będzie  chciał  przeprowadzić  prace  remontowe  lub
dostosować  pomieszczenia  do  swoich  potrzeb  najemca  zobowiązany jest  do  przystosowania  ww.
pomieszczeń,  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  zasadami  epidemiologicznymi  oraz poniesienia
kosztów przystosowania ww. pomieszczeń.”

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają
się wiążące.

Z poważaniem,

Zatwierdził:
Kierownik Zamawiającego

Dr med. Zbigniew J. Król
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