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Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

Nasz znak : DO–ZP / 198  /2014                                                              Kraków, dnia 2 lipca 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 i 4 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  uczestników  postępowania  i  zmienia  treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z tkaniną równoważną o składzie nie mniej niż
50% bawełny, gramaturze 155g/m2, temp. Prania 95 Co zgodna z wymaganymi normami lub tkaniną
równoważną o składzie 100 % bawełny,  gramaturze nie niższej  niż 150g/m2 temp. Prania 95 Co

zgodną z wymaganymi normami?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 oraz pytanie  nr 13.

2.Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie gdzie będą  zczytywane elektroniczne znaczniki?
Odpowiedź:
Elektroniczne znaczniki zczytywane będą u Wykonawcy.

3. Pytanie 
Czy  Zamawiający  uzna  oświadczenie  producenta  elektronicznych  znaczników  z  którego  treści
wynika, że są one pasywne, bezpieczne dla ludzi i sprzętu wraz z potwierdzeniem o możliwości ich
stosowania w zakładach opieki zdrowotnej?
Odpowiedź:
Tak.  Pkt. VII. ppkt. 12 SIWZ z dnia 5 czerwca 2014 r. oraz   pkt.VI.3) 12  ogłoszenia z dnia 13
czerwca 2014r otrzymuje brzmienie: 
„Oświadczenie  producenta  elektronicznych  znaczników  potwierdzające,  że  są  one  pasywne,
bezpieczne dla ludzi i sprzętu, takiego jak np. rozrusznik serca, defibrylatory  oraz dopuszczone do
stosowania w zakładach opieki zdrowotnej”.

4. Pytanie
Czy  Zamawiający  może  zmienić  kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenia  ponieważ  są  one  rażąco
niekorzystne dla oferenta, który nie będzie składał oferty wariantowej?
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Odpowiedź:
Pkt. XV. ppkt. 1 SIWZ z dnia 5 czerwca 2014 r. oraz   pkt.IV. 2. 1)  ogłoszenia z dnia 13 czerwca
2014r. otrzymuje brzmienie:
 „1. Oceniane kryteria i   ich ranga w ocenie  :

cena                       90 %
             funkcjonalność          10 % „

5. Pytanie
Wnosimy o zmianę warunku w postępowaniu i  opisu dokonywania oceny spełnienia warunków
udziału  w  postępowaniu,  określonego  w  rozdz.  V  ust.  1  lit.  d)  a  także  Sekcji  II  ust.  2  pkt.  2
ogłoszenia o zamówieniu, poprzez nadanie mu brzmienia: „posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż przewidywana równowartość zlecanych usług za
okres 4 lub 5 miesięcy (wyliczonej w oparciu o przewidywaną wartość usług)”.
Odpowiedź:
Pkt.  V.1  ppkt.  d)1. SIWZ  z  dnia  5  czerwca  2014  r.  otrzymuje  brzmienie:
„1.posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 350.000,00 zł”

6. Pytanie
Wykonawca  składa  prośbę  o  dopuszczenie  innych  równoważnych  jakościowo  produktów
wykonanych z  tkanin np.  bezpyłowa tkanina bawełniano-poliestrowa gramatura min. 130 g/m2,
zawartość bawełny 50-100%.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza tkaninę o gramaturze min. 120 g/m2, zawartość bawełny 50- 70 %.  

7. Pytanie
Pytający  prosi  o  odstąpienie  od  zapisu  SIWZ  dopuszczającego  ofertę  wariantową,  gdyż
Zamawiający  niedostatecznie  doprecyzował  warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia  lub  o
zmianę kryterium ocen i ich znaczenia, w taki sposób, iż kryterium ceny będzie przy ocenie oferty
posiadało  rangę  90%,  zaś  kryterium  funkcjonalności-  10%,  gdyż  zachowanie  dotychczasowego
zapisu godzi w zasadę uczciwej konkurencji i prowadzenia postępowania w sposób, nie utrudniający
zachowania  uczciwej  konkurencji.  Praktycznie,  bowiem  tak  wysokie  znaczenie  kryterium
funkcjonalności powoduje wykluczenie z możliwości wzięcia udziału w postępowaniu wykonawców
nie  stosujących  systemu  elektronicznego,  gdyż  oferta  wykonawcy  nie  oferującego  systemu
elektronicznego musiałaby być niższa ponad 45%, co wyklucza większość potencjalnych oferentów,
w zasadzie ogranicza się do jednego. 
Odpowiedź:
Pkt. XV. ppkt. 1 SIWZ z dnia 5 czerwca 2014 r. oraz   pkt.IV. 2. 1)  ogłoszenia z dnia 13 czerwca
2014r otrzymuje brzmienie:
 „1. Oceniane kryteria i   ich ranga w ocenie  :

cena                       90 %
             funkcjonalność          10 % „
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8. Pytanie
Zamawiający w treści SIWZ lit. A punkt 39, żąda aby wykonawca załączył do oferty „potwierdzony 
badaniami brak wpływu elektronicznych znaczników, gwarantujący bezpieczeństwo zastosowania 
elektronicznych znaczników dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak. np. rozrusznik serca, 
defibrylatory, kardiomonitory, rejestratory Woltera itp.”

         Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu, gdyż Zamawiający nie precyzuje od jakiego
podmiotu przedmiotowy dokument ma pochodzić. Zamawiający nie sprecyzował także czy badanie

           ma dotyczyć pojedynczego elektronicznego czytnika, czy też ich grupy. Ponadto Zamawiający zgodnie
z art. 25 pzp może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania. 
Odpowiedź:
W SIWZ z dnia 5 czerwca 2014r. brak pkt. A. 39, z treści pytania Zamawiający wnioskuje, że chodzi
o pkt.  III.A. 38 SIWZ w którym Zamawiający określa, w przypadku złożenia oferty wariantowej,
między innymi warunki jakie muszą spełnić elektroniczne znaczniki „- potwierdzony badaniami brak
wpływu elektronicznych znaczników na rezonans magnetyczny,  jak i rezonansu magnetycznego na
elektroniczne znaczniki, gwarantujący bezpieczeństwo zastosowania elektronicznych znaczników dla
ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca, defibrylatory,  kardiomonitory,  rejestratory
Holtera itp.”  Zamawiający nie wymagał dołączenia tych dokumentów do oferty.
Z SIWZ z dnia 5 czerwca 2014 r. Zamawiający wykreśla z pkt. III.A. ppkt. 38 zdanie o treści: 
„- potwierdzony badaniami brak wpływu elektronicznych znaczników na rezonans magnetyczny, jak i
rezonansu  magnetycznego  na  elektroniczne  znaczniki,  gwarantujący  bezpieczeństwo  zastosowania
elektronicznych  znaczników  dla  ludzi  i  sprzętu  elektronicznego,  jak  np.  rozrusznik  serca,
defibrylatory, kardiomonitory, rejestratory Holtera itp.”

9. Pytanie
Zamawiający w treści SIWZ część VII pkt 14 SIWZ A żąda, aby wykonawca przedłożył dokument
potwierdzający, iż producent elektronicznych znaczników spełnia określone wymogi jakościowe w
zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji potwierdzający możliwość stosowania
elektronicznych znaczników w zakładach opieki  zdrowotnej.  W związku z powyższym prosimy o
wykreślenie  powyższego  wymogu,  gdyż  Zamawiający  zgodnie  z  art.  25  pzp  może  żądać  od
wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia
postępowania.
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla pkt.  VII.  ppkt.  14 SIWZ z dnia 5 czerwca 2014 r.  oraz    pkt.VI.  3)  14
ogłoszenia z dnia 13 czerwca 2014r.

10. Pytanie
Zamawiający w treści  umowy § 10 zawarł zapis,  w którym rości sobie prawo do odstąpienia od
części lub całości zamówienia w każdej pozycji specyfikacji asortymentowej.
W związku z powyższym składamy prośbę o wykreślenie zapisu § 10 wzoru umowy, lub ewentualnie
wykreślenie słów „bądź całości zamówienia” i dodanie na końcu pierwszego zdania frazy „ przy
czym odstąpienie od realizacji zamówienia nie może objąć więcej niż 20% asortymentu”.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla § 10  z projektu umowy załącznik nr 4 do SIWZ z dnia 5 czerwca 2014 r.
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11. Pytanie
W § 26 wzoru umowy (zał. nr 4 do SIWZ) zamawiający zawarł możliwość naliczania kary umownej
w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówienia za naruszenia, które nie zostały doprecyzowane
ani w SIWZ, ani we wzorze umowy.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 26 wzoru umowy poprzez obniżenie zastrzeżonej tam
kary  umownej  do  wysokości  0,1%  wartości  przedmiotu  umowy  oraz  doprecyzowania  katalogu
zdarzeń za które może zostać naliczona kara umowna, przy jednoczesnym wskazaniu,  iż  „suma
nałożonych na wykonawcę kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości usług za dany okres,
którego kara dotyczy”. 
Odpowiedź:
Zamawiający rozumiejąc, że chodzi o § 26 ust.  3,  modyfikuje projekt umowy § 26 ust.  3, który
otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  w  wysokości  0,1%  wartości  przedmiotu  umowy,  
o której mowa  w § 20 ust. 2, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego:

A/ niewłaściwej jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług,
     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.
Suma nałożonych na wykonawcę kar umownych z powodu tych naruszeń umowy nie może 
przekroczyć 15% wartości usług za dany okres, którego kara dotyczy.”

12. Pytanie
Zamawiający w treści umowy § 28 ust. 3 zawarł zapis, w którym każda ze stron może rozwiązać
umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez podania przyczyn w dowolnym okresie jej
obowiązywania.
Powyższy zapis stoi w sprzeczności z zapisami ustawy, z których wynika, iż umowa zawarta w trybie
zamówień publicznych może być wypowiedziana jedynie w enumeratywnych przypadkach o istotnym
charakterze.
W związku z powyższym składający niniejsze pismo zwraca się z prośbą o wykreślenie § 28 ust. 3
wzoru umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający  wykreśla  z  załącznika nr  4 „ projekt  umowy”  do  SIWZ z dnia 5 czerwca 2014 r.
§ 28 ust. 3 projektu umowy.

13. Pytanie
Zamawiający  wymaga  prześcieradeł,  poszew,  poszewek  i  podkładów,  będących  przedmiotem
dzierżawy wykonanych z tkaniny min. 150g/m2, o kurczliwości max 4%. Zwracamy się z prośbą o
dopuszczenie prześcieradeł, poszewek, poszew oraz podkładów wykonanych z tkaniny bawełniano-
poliestrowej z zawartością bawełny 55% o gramaturze 120g/m2 oraz kurczliwości 5%.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza  kurczliwość  max  5  %,  pozostałe  parametry  ww.  asortymentu,  zgodnie  z
odpowiedzią na pytanie nr 6.
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14. Pytanie
Zamawiający wymaga aby dzierżawiony asortyment nadawał  się do prania w temperaturze 95oC.
Czy Zamawiający dopuści temperaturę prania bielizny pościelowej 65oC.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pranie bielizny pościelowej w temperaturze 65oC pod warunkiem, że proces
pralniczy zagwarantuje skuteczność eradykacji drobnoustrojów (B, Tbc, V, F). 

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 5.06.2014 r. w pkt.:
Punkt III. A. ppkt. 38 odnośnik pierwszy otrzymuje brzmienie:
„ -  Bielizna dzierżawiona  Wykonawcy (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, koc, poduszka)

oraz bielizna własna Szpitala (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, koc, poduszka, bielizna
operacyjna, barierowa oraz odzież ochronna) będzie  oznakowana  przy pomocy elektronicznych
znaczników, które będą służyły do rozliczania się z Zamawiającym oraz do prowadzenia pełnej
identyfikacji dla każdej sztuki bielizny w systemie bezdotykowym.”

Punkt VII. 14 otrzymuje brzmienie:
„13.Oświadczenie  producenta  elektronicznych  znaczników  potwierdzające  brak  wpływu  na
rezonans  magnetyczny,  możliwość  wykonywania  zdjęć  RTG  oraz  brak  wpływu  aparatury
medycznej, w tym rezonansu magnetycznego na elektroniczne znaczniki.”

Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ofertę należy złożyć do dnia 15 lipca 2014 r. do godz.  10.30  w Kancelari i  
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków,os. 
Na Skarpie 66.”

 Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
    „Komisyjne  otwarcie  ofert  nastąpi  na  posiedzeniu Komisji  Przetargowej  w  dniu  15  l ipca

2014r.  o  godz.  11.00   w  Sali  Konferencyjnej  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.”

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

Z poważaniem,

Kierownik Zamawiającego
Dr med. Zbigniew J. Król
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