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OGŁOSZENIE 
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Z dnia: 10-03-2020 
 
Nazwa (firma) Zamawiającego 
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Adres Zamawiającego 

 

 

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

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  
www.szpitaletczewskiesa.pl 

 

Pytania  1 
 

1.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby bielizna czysta dostarczana była do oddziałów szpitalnych 

posortowana w wózkach z pokrowcem oraz dodatkowo zabezpieczone zewnętrznym pokrowcem? 

 

1.2. Czy Zamawiający dopuści do transportu na terenie szpitala wózki siatkowe, zmywalne, wyposażone w 

gumowe niebrudzące, skrętne kółka z blokadą,  do dystrybucji bielizny czystej i odbioru bielizny brudnej z 

oddziału,  podlegające dezynfekcji w pralni Wykonawcy po każdym transporcie? 

 

1.3. Jaki czas wykonania usługi przewiduje Zamawiający dla odzieży fasonowej, kocy, kołder, poduszek i 

materacy? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie usługi dla tego asortymentu w ciągu 48-72 godz.? 

 

1.4. Czy Zamawiający dopuści możliwość odbioru i dostawy asortymentu w dniach od poniedziałku do piątku, 

pod warunkiem że Wykonawca zapewni odpowiednia ilość czystej bielizny na sobotę i  niedzielę? 

 

Odpowiedzi:  

Ad. 1.1. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.2. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.3. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.4. Zamawiający dopuszcza, jednakże każdorazowo należy ustalić tą kwestię z 

pielęgniarką oddziałową. 
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Pytania  2 
 

Pytania dot. wzoru umowy: 

2.1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane 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 wyrażenie „ale łącznie za 

dany miesiąc nie więcej niż 10% 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 rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę 

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

 

2.3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy licząc w stosunku do łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 

pkt a niniejszej Umowy” zostały zastąpione wyrażeniem „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 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. 

 

2.4. Zważywszy na możliwość przedłużenia 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 należytego wykonywania umowy.”?   

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

odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie 

wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i 

pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są 
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niekorzystne dla obu stron. 

 

Odpowiedzi:  

Ad. 2.1. TAK 

 

Ad. 2.2. Postępować zgodnie ze SIWZ. Sensem zapisu wskazanego w projekcie umowy 

jest naliczenie kary w stosunku do wynagrodzenia jakie ma otrzymać wykonawca za dany 

miesiąc w przypadku,  gdy wystąpi sytuacja o której mowa w Par. 5, ust. 1 projektu 

umowy.  

Wykonawca określa pośrednio proponowanym zapisem, iż może zostać obciążony karą 

umowną jedynie w przypadku wystąpienia 10 zdarzeń, o których mowa w Par. 5, ust. 1, 

na co Zamawiający nie wyraża zgody. W przeciwnym wypadku po wyczerpaniu limitu 10 

zdarzeń Wykonawca pozostawałby bez jakichkolwiek sankcji za nierzetelne wykonanie 

umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe wykonanie postanowień umowy, a 

tym samym usługi, zatem Zamawiający nie wyobraża sobie sytuacji, w której miałoby 

wystąpić 10-krotne nałożenie kary na Wykonawcę – oznaczałoby to wyjątkowo 

nierzetelne realizowanie umowy.  

 

Ad. 2.3. Zamawiający nie rozumie tego pytania. Zamawiający zawarł zapis o 10% 

wartości brutto niezrealizowanej części umowy czyli wartości określonej jako wartość 

umowy (Par 2, ust. 2, pkt. a). Pytanie Wykonawcy dotyczy dokładnie tego samego, 

bowiem nie ma innej wartości umowy ponad tą wskazaną przez Zamawiającego j.w. 

Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 2.4. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przypomina, iż umowa zawierana 

jest na okres 12 miesięcy z wyjątkami w niej opisanymi, a zatem nie ma zastosowania 

sytuacja, o której w zapytaniu pisze Wykonawca. Zamówienia, o których mowa we 

wskazanym miejscu umowy zawierane są w konkretnym trybie, o którym mowa w 

ustawie PZP.  

 

Ad. 2.5. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Stosowne zapisy zostaną wprowadzone podczas 

sporządzania umowy.  

 
Zatwierdził: Kierownik Zamawiającego - Maciej Bieliński  


