OGŁOSZENIE
Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 04/PN/2017

Z dnia:

13-04-2017 – AKTUALIZACJA 1

Nazwa (firma) Zamawiającego

Adres Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.
TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,
www.szpitaletczewskiesa.pl

Pytanie 1

Odpowiedź: PowyŜszy tekst nie jest zapytaniem do SIWZ, a wnioskiem. Zamawiający nie
potrafi odpowiedzieć bez zadanego pytania.
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Pytanie 2

Odpowiedź: Zamawiający dokonał juŜ modyfikacji ww. zakresie dopuszczając w zamian
za posiadanie certyfikatu ISO 13485, posiadanie certyfikatu PN-EN 14065 RABC (do
wyboru Wykonawcy). Proszę zapoznać się ze stosownymi ogłoszeniami na stronie www
Zamawiającego, w zakładce „Przetargi”. Zamawiający zwraca ponadto uwagę, iŜ ma
świadomość, Ŝe usługi prania, dezynfekcji, czyszczenia, transportu nie są wyrobami
medycznymi (jak sama nazwa wskazuje „wyrób” nie jest usługą), a mogą nimi być środki
uŜywane w tym procesie – Zamawiający prowadzi szpital i dobrze orientuje się w tym
temacie. Jeśli w jakimkolwiek miejscu w załącznikach do SIWZ będzie odniesienie do
wymogu posiadania wdroŜonej normy ISO 13485 naleŜy przez to rozumieć iŜ spełnieniem
wymagania Zamawiającego w tym zakresie będzie takŜe posiadanie wdroŜonego systemu
zgodnego z normą PN-EN 14065 RABC (do wyboru Wykonawcy wdroŜona norma ISO
13485 albo norma PN-EN 14065)
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość odbioru i dostawy asortymentu w dniach od
poniedziałku do piątku?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, Ŝe Wykonawca zapewni
odpowiednią ilość czystej bielizny na sobotę i niedzielę – do konsultacji z
przedstawicielami Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.
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Pytanie 4
Prosimy o wskazanie, jakiego rodzaju asortyment Zamawiający nazywa Hamakiem (pkt. 19
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – zwany dalej SOPZ). Prosimy równieŜ o
wyjaśnienie do czego Zamawiający uŜywa tego asortymentu?
Odpowiedź: Asortyment o kształcie typowego hamaku, wykonany z płótna, stosowany po
złamaniu miednicy. Rzadko stosowany
Pytanie 5
Prosimy o wyjaśnienie: do czego Zamawiający uŜywa asortymentu: kieszeń na pal. (pkt. 48
SOPZ)?
Odpowiedź: Obecnie nie uŜywany asortyment.
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość maglowania asortymentu operacyjnego?
Odpowiedź: TAK
Pytanie 7
Czy asortyment brudny będzie posegregowany ze względu na rodzaj asortymentu i oddział osobno bielizna biała, kolorowa, osobno odzieŜ fasonowa, koce, poduszki, odzieŜ operacyjna,
tak aby Wykonawca mógł zgodnie z przepisami epidemiologicznymi zastosować odpowiednią
technologię prania, osobną dla kaŜdego z tych asortymentów, bez obowiązku sortowania
asortymentu w pralni? Ze względów epidemiologicznych sortowanie w pralni Wykonawcy jest
zabronione.
Odpowiedź: Asortyment naleŜy zgodnie ze SIWZ zebrać z kaŜdego oddziału osobno i
zwrócić czysty na konkretny oddział z którego pobrano bieliznę do prania. W pozostałej
kwestii - do uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego na oddziale.
Pytanie 8
Czy Zamawiający ma wiedzę i mógłby potwierdzić, Ŝe dwie godziny w godz. 7:00-9:00
wystarczą na dostarczenie czystej i odbiór brudnej bielizny z kaŜdego oddziału i wszystkich
budynków oraz lokalizacji Szpitali Tczewskich określonych w SIWZ?
Odpowiedź: Tak, wystarczy. Zamawiające dopuszcza nieznaczne przekroczenie tego
czasu, z zastrzeŜeniem, iŜ brudna bielizna szpitalna musi zostać odebrana i następnie
czysta dostarczona najpóźniej do godziny 12.00. Odbiór i dostawa ponad godziny
wyznaczone przez Zamawiającego jest moŜliwa tylko i wyłącznie po poinformowaniu
Zamawiającego o tym fakcie.
Pytanie 9
Prosimy o wskazanie, o ile moŜe zmienić się ilość oddziałów i lokalizacji w trakcie trwania
umowy z Zamawiającym?
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający wyjaśnił tą kwestie w SIWZ.
Pytanie 10
Jaką ilość worków w trakcie trwania umowy Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w
trakcie trwania umowy? Proszę o określenie ilości worków na jeden miesiąc, aby Wykonawca
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mógł prawidłowo oszacować koszty związane z umową.
Odpowiedź: Do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. Postępować zgodnie ze
SIWZ.
Pytanie 11
Jakiego koloru worki ma dostarczyć Wykonawca?
Odpowiedź: Minimum czerwony i przeźroczysty.
Pytanie 12
Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca prasował kurtki? Czy są one przystosowane do
prasowania?
Odpowiedź: NIE
Pytanie 13
Jaką ilość mopów Zamawiający będzie dziennie przekazywał do prania?
Odpowiedź: Nie moŜna określić. Zgodnie z bieŜącym zuŜyciem.
Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość odbioru asortymentu brudnego z jednego miejsca np.
magazynu brudnego?
Odpowiedź: Jeśli Zamawiający będzie miał centralny magazyn bielizny to tak, w chwili
obecnej odbiór brudnego asortymentu musi odbywać się z kaŜdego oddziału określonego
w SIWZ
Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość dostarczenia asortymentu czystego podzielonego
asortymentowo i na oddziały do jednej lokalizacji np. magazynu czystego?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 14, powyŜej (analogicznie)
Pytanie 16
Czy kaŜdy asortyment Zamawiającego jest trwale opisany nazwą placówki i nazwą oddziału z
jakiego pochodzi? Identyfikowalność asortymentu klienta jest bardzo waŜna.
Odpowiedź: Powinien być opisany.
Pytanie 17
Czy Zamawiający przeprowadzi na własny koszt szkolenie dla pracowników Wykonawcy z
zasad środowiskowych oraz Bezpieczeństwa i Higieny pracy przed rozpoczęciem umowy lub
tuŜ po jej rozpoczęciu?
Odpowiedź: Zamawiający umoŜliwi przedstawicielowi Wykonawcy kontakt ze słuŜbami
Zamawiającego w celu zapoznania z ww. zasadami.
Pytanie 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie prezentacji dot. zasad współpracy z
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pralnią przed rozpoczęciem realizacji umowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 19
Czy Zamawiający moŜe przedstawić Wykonawcy druk stosowany do przekazania asortymentu
brudnego.
Odpowiedź: TAK
Pytanie 20
Czy Zamawiający będzie waŜył asortyment przekazywany do pralni? Czy pralnia Wykonawcy
ma dokonywać waŜenia po dostarczeniu prania brudnego do pralni?
Odpowiedź: Zamawiający nie waŜy asortymentu. Kwestia odpowiedniej dostawy czystego
asortymentu jest po stronie Wykonawcy.
Pytanie 21
Czy materace brudne przekazywane do pralni na czas transportu będą zapakowane w worki
foliowe na koszt Zamawiającego?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający zapewni opakowanie
Pytanie 22
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?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zaznacza, Ŝe czas na pranie musi
umoŜliwić sprawne funkcjonowanie placówki Zamawiającego, w kwestii rotacji bielizny
szpitalnej.
Pytania 23
Pytania dot. wzoru umowy:
23.1 Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uwaŜane dni od poniedziałku do
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
23.2. 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.
23.3. 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
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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.
23.4. 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?
23.5. 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
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.
Odpowiedź:
Ad. 23.1. TAK.
Ad. 23.2. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę za zapis słowa
„nieuzasadnione”.
Ad. 23.3. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę za zapis słowa
„nieuzasadnione”.
Ad. 23.4. Umowa zawarta będzie na rok . W pozostałych przypadkach – które nie muszą
wystąpić - zastosowanie mają inne procedury od wskazanej w art. 142 ust. 5.
Ad. 23.5. – Zamawiający zgadza się.
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