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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:  „Świadczenie usługi prania  wraz z dzierżawą 

bielizny szpitalnej, wdrożenie elektronicznego systemu bezdotykowego identyfikacji prania oraz 

dzierżawa urządzeń vendingowych. ” – sprawa nr 07/TP/2021 

 

Na podstawie podstawie art. 284 ust. 6 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań 

dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

 

Pytanie nr: 

1. Czy na potwierdzenie, że bielizna jest nowa Zamawiający wymaga dostarczenia faktury 

zakupu? 

Odp. Zamawiającego: Nie 

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek wyrobów wraz z ofertą? Zbyt 

krótki termin na przygotowanie oferty uniemożliwia skompletowanie pełnego asortymentu.  

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, Zamawiający przesunął 

termin składania ofert na 26.05.2021 r. 

3. Prosimy Zamawiającego o wskazanie, w jaki sposób będzie badane kryterium jakości 

złożonych ofert? Zamawiający w Dziale IV.1.1)a)-c) wskazuje przedmiotowe środki 

dowodowe, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu 

zamówienia z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. Zamawiający nie wskazał 

natomiast, że ww. przedmiotowe środki dowodowe służą potwierdzeniu zgodności z cechami 

lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ, Dział IV przedmiotowe środki dowodowe 

składa Wykonawca w celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z 

wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ 

4. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający ustalając punktację w kryterium jakościowym nie 

popełnił omyłki pisarskiej? Zamawiający przyznaje więcej punktów wyrobom gorszym 

jakościowo, tj. ubraniom chirurgicznym wykonanym z tkaniny o niższej gramaturze. 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wymagań technicznych dotyczących pralni 

świadczącej usługę i dopuści możliwość wykonania usługi prania dezynfekcyjnego bielizny 

fasonowej i barierowej w pralnicowirówkach? Należy zauważyć, że opis przedmiotu 

zamówienia powinien być uzasadniony faktycznymi potrzebami Zamawiającego i 

rozpatrywany z punktu widzenia zamierzonego celu, jaki w tym przypadku usługa prania 

dezynfekcyjnego bielizny fasonowej i barierowej ma osiągnąć. Dokonanie skutecznego 
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procesu prania dezynfekcyjnego nie ogranicza się wyłącznie do konieczności 

przeprowadzenia procesu w pralnicy tunelowej, ale może zostać również osiągnięte przy 

użyciu pralnicowirówki. Utrzymanie przez Zamawiającego wymagania w obecnym kształcie 

w sposób nieuzasadniony ogranicza krąg potencjalnych wykonawców i narusza tym samym 

zasadę uczciwej konkurencji. (dot. OPZ cz. IV.4.a) 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

6. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania automatycznego urządzenia do sortowania 

bielizny operacyjnej? Skuteczne sortowanie bielizny operacyjnej może zostać wykonane nie 

tylko za pomocą automatycznego urządzenia. Z punktu widzenia celu, jakim jest dostarczenie 

posortowanej bielizny, ograniczenie kręgu wykonawców wyłącznie do tych dysponujących 

w/w urządzeniem nie jest uzasadnione i w naszej ocenie narusza zasadę uczciwej konkurencji. 

(dot. OPZ cz. IV.4.f) 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby proces finalnej obróbki i odpylania bielizny został 

przeprowadzony za pomocą urządzeń alternatywnych dla urządzenia tunel finisher? 

Urządzenia, którymi dysponujemy nie powodują pogorszenia jakości procesu. (dot. OPZ cz. 

IV.4.h) 

Odp. Zamawiającego:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

8. Czy Zamawiający odstąpi od  wymogu szczegółowego wyposażenia pralni Wykonawcy w 

wymienione w warunkach realizacji usługi urządzenia? Pralnia wykonując usługę w 

urządzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantuje spełnienie wszelkich 

wymagań prawnych w tym technologicznych i sanitarnych warunkujących pełną skuteczność 

świadczonej usługi? (dot. OPZ cz. IV.4.a-h) 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

9. Ile sztuk asortymentu Zamawiającego ma oznakować Wykonawca chipem RFID? Wskazanie 

ilości pozwoli prawidłowo skalkulować koszt usługi. 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ 

10. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie tagów RFID w paśmie UHF? System UHF działa w 

paśmie wysokim i pozwala na sczytanie całego asortymentu znajdującego się w wózku 

pralniczym, rozdzielając asortyment przypisany do konkretnych oddziałów szpitala, czego nie 

uzyskuje się przy zastosowaniu systemu HF. Praca w systemie UHF pozwala na optymalizację 

procesu poprzez ograniczenie jego czasu oraz kosztów.. Technologia UHF aktualnie wypiera 

starszą technologię HF, co wynika z niższych kosztów zakupu urządzeń oraz bieżącej obsługi, 

co z kolei pozwala na oferowanie niższych cen usług wykonywanych z jej wykorzystaniem. 

(dot. OPZ cz. IV.4.n) 

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza, jeżeli zastosowanie w/w systemu jest dopuszczone w 

placówkach medycznych i spełnia pozostałe kryteria opisane z SWZ 



3 

 

11. Jaką ilość etykiet Wykonawca ma wykonać w okresie umowy do znakowania asortymentu 

fasonowego? Ilość pozwoli na prawidłowe skalkulowanie kosztu usługi. (dot. OPZ cz. IV.4.p) 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej ilości ze względu na 

specyfikę zatrudnienia. 

12. Zamawiający w OPZ cz. IV.5.a) wskazał wymóg: „bielizna czysta musi być zapakowana w 

szczelnie zamkniętym, zgrzewanym worku foliowym. Worek musi posiadać atest higieniczny 

PZH na worki rozpuszczalne do pakowania, transportu oraz prania brudnej, skażonej bielizny 

i odzieży szpitalnej”. Zwracamy się z wnioskiem o sprecyzowanie przedmiotowego zapisu, 

poprzez odpowiedź na poniższe pytania: 

 Czy Zamawiający wymaga pakowania w folię asortymentu czystego? 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ 

 Czy Zamawiający dopuści pakowanie w folię perforowaną zgrzewaną? 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ 

 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia worków rozpuszczalnych z 

atestem PZH? 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę w zamian za worki 

rozpuszczalne worków barierowych wielorazowych z czerwonym znacznikiem do 

stosowania do bielizny skażonej szczepami alarmowymi, co znacznie obniży koszty 

przy zastosowaniu zamiennie worka rozpuszczalnego na worek wielorazowy 

podlegający praniu dezynfekcyjnemu? 

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza 

13. Zamawiający w OPZ cz. IV.6. wskazał wymóg: „Zamawiający przekaże do prania skażoną 

bieliznę szpitalną w specjalnie oznakowanych workach rozpuszczalnych, opisanych rodzajem 

asortymentu. Worki Zamawiającemu dostarczy Wykonawca”. Zwracamy się z wnioskiem o 

sprecyzowanie przedmiotowego zapisu, poprzez odpowiedź na poniższe pytania: 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę, w zamian za 

worki rozpuszczalne, worków barierowych wielorazowych z czerwonym znacznikiem 

do stosowania do bielizny skażonej szczepami alarmowymi, co znacznie obniży 

koszty przy zastosowaniu zamiennie worka rozpuszczalnego na worek wielorazowy 

podlegający praniu dezynfekcyjnemu? 

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza 

 Jaką ilość worków do bielizny skażonej rozpuszczalnych lub wielokrotnego użytku 

ma dostarczyć Wykonawca na czas trwania umowy? Ilość pozwoli prawidłowo 

skalkulować koszty usługi. 
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Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie jest wstanie określić dokładnej ilości ze względu na 

specyfikę działalności. 

14. Czy Zamawiający dopuści, aby asortyment po naprawach krawieckich lub po poprawkowym 

procesie prania został dostarczony w ciągu 72h, a nie 48h? (dot. OPZ cz. VI.1) 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

15. Jaką ilość worków do transportu bielizny brudnej ma dostarczyć Wykonawca? Wskazanie 

ilości pozwoli prawidłowo skalkulować koszty. 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Tabela nr 1. 

16. Czy Zamawiający dopuści powłokę o wymiarze 210 x 160 cm (± 3 cm) z zakładem około 30 

cm,  wykonane z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m2  max. 150 g/m2 z wtkanym w strukturę 

tkaniny napisem identyfikującym wykonawcę usługi? Tkanina elanobawełniana o 

minimalnym składzie bawełny 50%, liczba nitek po osnowie min. 300 nitek/dm, po wątku 

min. 270 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 800N, w 

kierunku poprzecznym min. 480N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 

95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip RFID (TAG) pozwalający 

na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o 

kolejnych cyklach prania. (dot. OPZ Tabela 1) 

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian 

17. Czy Zamawiający dopuści powłoczkę o wymiarze 70 x 80 cm(± 1,5 cm) z zakładem około 20 

cm,  wykonane z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m2  max. 150 g/m2 z wtkanym w strukturę 

tkaniny napisem  identyfikującym wykonawcę usługi? Tkanina elanobawełniana o 

minimalnym składzie bawełny 50%, liczba nitek po osnowie min. 300 nitek/dm, po wątku 

min. 270 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 800N, w 

kierunku poprzecznym min. 480N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 

95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip RFID (TAG) pozwalający 

na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o 

kolejnych cyklach prania. (dot. OPZ Tabela 1) 

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian 

18. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 280 x 160 cm (± 2 cm), lub o wymiarze 

280 x 140 cm (± 2 cm), wykonane z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m2  max. 150 g/m2 z 

wtkanym w strukturę tkaniny napisem  identyfikującym wykonawcę usługi? Tkanina 

elanobawełniana o minimalnym składzie bawełny 50%, liczba nitek po osnowie min. 300 

nitek/dm, po wątku min. 270 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym 

min. 800N, w kierunku poprzecznym min. 480N, odporna na pilling i wybarwienia. 

Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip RFID 

(TAG) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający 

zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania. (dot. OPZ Tabela 1) 
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Odp. Zamawiającego: Dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian 

19. Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną oznaczoną znakiem CE i  spełniającej 

wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną  93/42/EEC oraz zgodne 

z wymaganiami normy PN EN 13795. Odzież wykonana z tkaniny  elanobawełnianej. 

Gramatura tkaniny min. 140 g/m2, zawartość bawełny min 69%,  zgodna w pozostałym 

zakresie z SWZ? (dot. OPZ Tabela 1) 

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian 

20. Czy Zamawiający dopuści bluzy operacyjne z rozporkami po bokach, ale bez rygli? (dot. OPZ 

Tabela 1) 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ 

21. Czy zamawiający dopuści spodnie operacyjne zawiązywany  na troki, bez gumki? (dot. OPZ 

Tabela 1) 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ 

22. Czy Zamawiający dopuści spodnie operacyjne z wszytą gumką po bokach i wiązane na troki? 

(dot. OPZ Tabela 1) 

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza 

23. Czy Zamawiający dopuści wykonanie bluz, spodni i sukienek operacyjnych z tkaniny w 

kolorze: niebieskim, zielonym lub malinowym? (dot. OPZ Tabela 1) 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

24. Czy Zamawiający dopuści worki z tkaniny poliestrowej o gramaturze min 150g/m2 i  

rozmiarze 70*120 cm? Jest to standard używany u Zamawiających i wpłynie to na 

ograniczenie kosztów oferty przetargowej. Worki wykonane z tkaniny z aktywnym 

czynnikiem bakteriostatycznym w postaci jonów srebra, które hamują wzrost bakterii, 

eliminują nieprzyjemne zapachy. (dot. OPZ Tabela 1) 

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian 

25. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kocy czy kołder? (dot. OPZ Tabela 1) 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

26. Czy Zamawiający dopuści koc o wymiarach 150*200 wykonane z tkaniny poliestrowej o 

gramaturze 250 g /m2 nadające się do prania w temperaturze 95 stopni Celsjusza? (dot. OPZ 

Tabela 1) 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza  

27. Czy Zamawiający dopuści koc o wymiarach 150*195 cm wykonany z tkaniny poliestrowo- 

bawełnianej o zawartości bawełny 30%?(dot. OPZ Tabela 1) 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  SWZ 

28. Czy Zamawiający dopuści kołdrę o wymiarach 155*200 cm wykonaną z: tkanina zewnętrzna 

mikrofaza 100% poliester wypełnione watą poliestrową silikonowaną, do prania w 

temperaturze 60 stopni Celsjusza, ilość wypełnienia 1250g? (dot. OPZ Tabela 1) 
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Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  SWZ 

29. Czy Zamawiający dopuści kołdrę o wymiarach 140*200 cm wykonaną z: tkanina zewnętrzna 

mikrofaza 100% poliester wypełnione watą poliestrową silikonowaną, do prania w 

temperaturze 60 stopni Celsjusza, ilość wypełnienia 1050g? (dot. OPZ Tabela 1) 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  SWZ 

30. Czy Zamawiający dopuści pranie dezynfekcyjne kocy, poduszek, materacy w terminie 72 

godzin? (dot. §3 ust. 1 pkt a) wzoru umowy) 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  SWZ 

31. Czy Zamawiający dopuści transport bielizny czystej w godz. 6:00-7:00 i bielizny brudnej w 

godz. 11:00-13:00? (dot. §3 ust. 1 pkt b) wzoru umowy) 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

32. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do magazynu urządzeń do identyfikacji, czy dostępu 

do programu poprzez dostęp online na komputerze Zamawiającego? (dot. §3 ust. 1 pkt c) 

wzoru umowy) 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  SWZ 

33. Czy zamawiający wymaga dostarczenia badań mikrobiologicznych 1 x na kwartał czy 1 x na 

sześć miesięcy? Czy Zamawiający dopuści badania mikrobiologiczne wykonane metodą 

odciskową na ogólną liczbę bakterii? (dot. §3 ust. 1 pkt e) wzoru umowy) 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  SWZ 

34. Jak Zamawiający rozliczy odzież nie zwróconą do zbieraków przez użytkowników? Czy 

Zamawiający ureguluje Wykonawcy koszt  ubrań niezwróconych powyżej wartości 5% w 

skali roku? (dot. §3 ust. 20 wzoru umowy) 

Odp. Zamawiającego: Rozliczenia będą dokonywane na podstawie protokołów zgodnie z 

zapisami SWZ w rozliczeniu rocznym 

35. W jakim terminie Zamawiający wymaga aby Wykonawca wdrożył i przeszkolił personelu w 

kwestii elektronicznego obiegu dokumentacji? 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami określającymi termin realizacji 

36. Czy w dobie panującej pandemii cały asortyment Zamawiającego  jest dostosowany do prania 

bielizny skażonej, w temperaturze 70 °C? 

Odp. Zamawiającego: TAK  

37. Czy asortyment Zamawiającego jest opisany nazwą placówki w celu prawidłowej 

identyfikacji asortymentu w pralni Wykonawcy? 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  SWZ 

38. Czy usługi będące przedmiotem zamówienia są ściśle związane z usługami podstawowymi (tj. 

usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia), dokonywanymi przez Zamawiającego świadczącego usługi 

podstawowe? 
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Odp. Zamawiającego: TAK 

39. Czy usługi będące przedmiotem zamówienia są niezbędne do wykonania przez 

Zamawiającego usług podstawowych (tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących 

profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia)? 

Odp. Zamawiającego: TAK 

40. Czy usługi będące przedmiotem zamówienia nie pozostają w ścisłym związku z usługami nie 

służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (np. z 

operacjami plastycznymi wykonywanymi wyłącznie z powodów kosmetycznych czy też 

upiększających, testami genetycznymi dla celów ustalenia ojcostwa, badaniami lekarskimi 

przeprowadzanymi w celu wydania zaświadczenia niezbędnego do otrzymania 

odszkodowania od ubezpieczyciela itp.)? Jeżeli pozostają w ścisłym związku ww. usługami, 

to w jakim zakresie? 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający jest szpitalem i świadczy usługi w zakresie zdrowia 

41. Czy faktyczne wykorzystywanie usług będących przedmiotem zamówienia będzie mieć  

miejsce na terenie zakładu leczniczego, w którym wykonywana jest przez Zamawiającego 

działalność lecznicza? 

Odp. Zamawiającego: TAK 

42. Jaki limit odzieży operacyjnej wydawanej z szaf vendingowych na osobę ma ustawić 

Zamawiający wpisując użytkowników do systemu? Stosowanie rozwiązane w innych 

placówkach to 2 komplety na osobę. Określenie tej ilości wpływa na kalkulację oferty 

przetargowej. 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga wydania nowego kompletu bielizny po zdaniu 

brudnej 

43. Czy Zamawiający wymaga aby sukienki i komplety operacyjne były umieszczane w szafach 

vendingowych? 

Odp. Zamawiającego: TAK 

44. Jakie rozmiary i ilości odzieży dla poszczególnych rozmiarów odzieży operacyjnej do szaf 

vendingowych ma przygotować Wykonawca? Podanie ilości jest zasadnicze do określenia 

czasu rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy. 

Odp. Zamawiającego: Zostanie uzgodnione po podpisaniu umowy i wykonaniu pomiarów  

45. Jaki Zamawiający przewiduje termin na oznakowanie technologią RFID asortymentu 

będącego własnością Zamawiającego? 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  SWZ  

46. Czy Zamawiający poprzez wdrożenie systemu RFID rozumie przekazanie przez Wykonawcę 

bielizny i kompletów operacyjnych oznakowanych w systemie RFID, czy dostarczenie 

urządzeń vendingowych (1 szafa wydająca i 1 szafa zbierająca), czy urządzeń do 

odczytywania bielizny w magazynie bielizny Zamawiającego? 
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Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  SWZ 

47. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia gwarancji w języku polskim? Wykonawca 

zapewni kontakt z gwarantem urządzenia w języku producenta szaf vendingowych. 

Dodatkowo Wykonawca umieści na urządzeniu instrukcję w języku polskim, a także 

przeszkoli personel – użytkowników. (dot. OPZ Tabela 2) 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

48. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie szaf vendingowych obsługujących asortyment w 

technologii RFID UHF? System UHF działa w paśmie wysokim i pozwala na sczytanie całego 

asortymentu znajdującego się w wózku pralniczym rozdzielając asortyment przypisany do 

konkretnych oddziałów szpitala, czego nie uzyskamy przy zastosowaniu systemu HF. Praca w 

systemie UHF jest znacznie ekonomiczniejsza i pozwoli na oszczędność czasu i kosztów 

Zamawiającego i Wykonawcy. System UHF jest systemem zastępującym technologię HF. 

Urządzenia działające w systemie UHF są znacznie tańsze w zakupie oraz bieżącej obsłudze, 

co przekłada się na całą wartość oferty przetargowej. (dot. OPZ Tabela 2) 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 

49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzeń vendingowych w terminie 6 tygodni 

od podpisania umowy. (dot. OPZ Tabela 2) 

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza 

50. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia szafy, która uniemożliwi użytkownikowi dostęp do 

większej ilości odzieży niż zaplanowany limit odzieży na osobę? Jeśli odzież zostanie oddana 

przez użytkownika do zbieraka wówczas system wyda kolejny komplet. (dot. OPZ Tabela 2) 

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza 

51. Czy Zamawiający dopuści urządzenie vendingowe o wymiarach szerokość 871 mm x 

głębokość 970 mm x wysokość 1987 mm? (dot. OPZ Tabela 2) 

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza 

52. Czy Wykonawca może dostarczyć urządzenie zgodne z nową dyrektywą nr 2014/30/UE? 

Dyrektywa podana w Tabeli nr 2 to 2004/108/WE.Pyt. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki 

pisarskiej w zamianie wymiarów urządzenia do zbierania odzieży operacyjnaj dot. głębokości 

i wysokości? (dot. OPZ Tabela 2) 

Odp. Zamawiającego: Dopuszcza 

53. Czy Zamawiający posiada kontrolę dostępu do wejścia na blok operacyjny i czy w związku z 

tym udostępni karty dostępu do bloku operacyjnego Wykonawcy w celu zweryfikowania 

dostępów do szaf vendingowych? 

Odp. Zamawiającego: NIE 

54. Czy Zamawiający umożliwi wykorzystanie kart szpitalnych jako dostępu do szaf 

vendingowych? 

Odp. Zamawiającego: NIE 
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55. Czy Zamawiający udostępni miejsce na serwerze na szpitalnym serwerze w celu 

zainstalowania wirtualnej maszyny z oprogramowaniem? 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  SWZ 

56. Czy pomieszczenia w jakich mają być zainstalowane szafy vendingowe są wyposażone w 

gniazda elektryczne i sieć internetową? 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  SWZ 

57. Czy Zamawiający we własnym zakresie doprowadzi sieć elektryczna i internetową do 

urządzeń wydających (szafy wydającej i szafy zbierającej) odzież operacyjną? 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  SWZ 

58. Czy śluzy w szatniach na Bloku Operacyjnym mają miejsce na zbierak do odzieży brudnej i 

szafę wydającą? 

Odp. Zamawiającego: TAK 

59. Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej, jeśli Wykonawca przedstawi list referencyjny bez wskazania liczby łóżek na 

liście referencyjnym, lecz wystawionym przez placówkę dysponująca co najmniej 100 

łóżkami? 

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  SWZ 

 

Pytania dot. projektu umowy: 

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w §5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „5% 

niezrealizowanej części umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „2% niezrealizowanej części 

umowy”?  

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) wzoru 

umowy do wysokości 300 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze lub 

dostarczeniu partii brudnej bielizny? 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w §5 ust. 1 pkt 3) a) wzoru umowy po wyrażeniu „w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego” zostało dodane wyrażenie „, nie krótszym niż 

14 dni roboczych,”? 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w §5 ust. 1 pkt 3) a) wzoru umowy zostało dodane zdanie o 

następującej (lub podobnej) treści „Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia 

powyższych dokumentów nie częściej niż jeden raz na kwartał.”? 

Przygotowanie dokumentacji, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 3) a) wzoru umowy, wymaga 

znacznego nakładu pracy. Dlatego minimalny termin do złożenia dokumentacji, a także ilość 

ewentualnych wezwań do złożenia tej dokumentacji, nie powinny być dowolne i powinny być 



10 

 

uregulowane w umowie. Zwłaszcza, że brak złożenia dokumentacji jest zagrożony wysoką 

karą umowną. 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 5) wzoru 

umowy do wysokości 10 %,  wynagrodzenia netto, o którym mowa w  § 2 ust. 1? 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 

 

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian. 

 

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 

 

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania  

w dniu 20.05.2021r. 


