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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 04/PN/2018 
 
 

 

Z dnia: 17-04-2018 
 

Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  

www.szpitaletczewskiesa.pl 

 
 
Pytania 1  
Pytania dot. SIWZ: 
1.1. Czy pozostały  asortyment Zamawiającego, który nie zostanie przekazany do oznakowania 

wlepkami,  będzie trwale oznaczony nazwą placówki i nazwą oddziału na kaŜdej sztuce? 

 

1.2. Czy z uwagi na fakt, iŜ ze względów epidemiologicznych pracownicy na strefy brudnej 

pralni nie mogą sortować asortymentu Zamawiającego, Wykonawca przychyli się do prośby 

osobnego pakowania asortymentu białego i kolorowego z podziałem na odzieŜ, pościel i 

asortyment inny? 

 

1.3. Czy Zamawiający dopuści moŜliwość odbioru i dostawy asortymentu w dniach od 

poniedziałku do piątku, pod warunkiem Ŝe Wykonawca zapewni odpowiednia ilość czystej 

bielizny na sobotę i  niedzielę? 

 

1.4. Jaką orientacyjną ilość mopów Zamawiający będzie dziennie przekazywał do prania? 

 

1.5. Jaki czas wykonania usługi przewiduje Zamawiający dla odzieŜy fasonowej, kocy, kołder, 

poduszek i materacy? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie usługi dla tego 

asortymentu w ciągu 48-72 godz.? 

 

1.6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca wystawiał raz w miesiącu fakturę 

zbiorczą dla Szpitala wraz z załącznikiem – zestawieniem ilości sztuk asortymentu wypranego 

oddzielnie dla kaŜdego z oddziałów? 

Odpowiedź: 
Ad. 1.1. Nie, co do zasady. Zamawiający nie przyjmuje szczególnego rodzaju oznakowani 
na pozostałym asortymencie. Zamawiający jednak nie widzi przeszkód aby podjąć w 
trakcie realizacji umowy dialog w tym zakresie 
 
Ad. 1.2 Nie jest to moŜliwe ze względów zarówno technicznych jak i organizacyjnych. 
Postępować zgodnie ze SIWZ 
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Ad. 1.3. Zamawiający dopuszcza taką moŜliwość pod warunkiem udzielenia zgody przez 
osoby nadzorujące ruch prania na danym oddziale.  
 
Ad. 1.4. Zamawiający nie jest w stanie określić tych ilości, z uwagi na częste zmiany 
ilościowe w tym zakresie. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Ad. 1.5. Zamawiający dopuszcza. 
 
Ad. 1.6. Postępować zgodnie ze SIWZ.  
 
 
 
Pytania 2  
Pytania dot. wzoru umowy: 
2.1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uwaŜane dni od poniedziałku do 

piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

 

2.2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane wyraŜenie „, 

ale łącznie za dany miesiąc nie więcej niŜ 50% miesięcznego wynagrodzenia brutto”?  

Wysokość kary umownej nie powinna przekraczać określonej w umowie części wartości 

faktury za dany miesiąc. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w 

stosunku do wartości usługi. Taka kara byłaby raŜąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 

Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyraŜoną w art. 7 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

2.3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy wyraŜenie „10% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 pkt a niniejszej Umowy” zostały zastąpione 

wyraŜeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy”? 

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

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

przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby 

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

mogłaby przewyŜszać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby raŜąco 

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

proporcjonalności wyraŜoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

2.4. ZwaŜywszy na moŜliwość przedłuŜenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 6 

ust. 3  umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 

142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?  

 

2.5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o 

następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy na podstawie § 6 ust. 4 lit. 

b) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę  do naleŜytego wykonywania umowy.”?   

ZwaŜywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby 
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przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do naleŜytego wykonywania 

umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do 

naleŜytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym 

uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 

 

2.6.      Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów §2 ust. 4 umowy. 

Ww. zapis wskazuje 65 dniowy termin płatności, podczas gdy dla podmiotu publicznego, 

będącego podmiotem leczniczym, zgodnie z zapisami art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 

r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403) maksymalny termin 

płatności to 60 dni. 

 
Odpowiedź: 
Ad. 2.1. Tak.  
 
Ad. 2.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Ad. 2.3. Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Ad. 2.4. Postępować zgodnie ze SIWZ.  
 
Ad. 2.5. Tak Zamawiający wyraŜa zgodę. Zamawiający dokona stosownych zapisów na 
etapie podpisania umowy  
 
Ad. 2.6. Tak Zamawiający wyraŜa zgodę. Zamawiający dokona stosownych zapisów na 
etapie podpisania umowy, ustalając 60 dniowy termin płatności.  
 

 
 


