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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 04/PN/2019 
 
 

 

Z dnia: 15-04-2019 
 

Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

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

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  

www.szpitaletczewskiesa.pl 

 

Pytanie 1  
Zamawiający złożył zamówienie na pościel zgodną z normą CEN/TS 14237. 

Czy Zamawiający na potwierdzenie zgodności dzierżawionej pościeli z normą CEN/TS 14237 

wymaga załączenia do oferty lub na wezwania Zamawiającego Certyfikatu zgodności dla 

wyrobu gotowego oraz raportów z badań z niezależnego laboratorium badawczego dla tkaniny? 

Odpowiedź: Proszę zapoznać się ze SIWZ. W cz. VII, pkt. 1.3.1 SIWZ, Zamawiający w 
wyraźny sposób wskazał dokumenty jakich będzie wymagał na wezwanie.  
 

Pytanie 2  
Czy Zamawiający dopuści pościel będącą przedmiotem dzierżawy o minimalnie innych 

parametrach niż w SIWZ, tj.: 

- o zawartości bawełny 48%, 

- o kurczliwości maksymalnej do 5%, 

- liczba nitek po osnowie min. 295, po wątku min. 240? 

Proponowana pościel jest identyczna pod względem użytkowym jak opisana w SIWZ i cieszy 

się dobrą opinią wśród Użytkowników. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. 
 

Pytanie 3  
Czy Zamawiający dopuści prześcieradła będące przedmiotem dzierżawy o wymiarze 160x250 

cm? 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. 
 
 
Pytanie 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie bielizny pościelowej dzierżawionej (poszwy, 

poszewki, prześcieradła) wykonanej z tkaniny o gramaturze nie mniejszej niż 140 g/m2 i 

składzie min. 50% bawełny i pozostałej części poliestru, liczba nitek po osnowie 296 nitek/dm, 

po wątku 230 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym 766N, w 

kierunku poprzecznym 728N, odpornej na pilling i wybarwienia, wykurcz do 4%. temperatura 

prania 95st.C, każda sztuka oznaczona elektronicznym znacznikiem. 
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Tkanina posiada wszystkie certyfikaty wskazane przez Zamawiającego w SIWZ. 

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wdrożenie systemu identyfikacji asortymentu falami 

radiowymi RFID HF? System ten jest systemem skuteczniejszym od RFID UHF, którego 

wymaga Zamawiający. Parametry techniczne, jakościowe i technologiczne gwarantują 100% 

skuteczności, w przeciwieństwie do systemu RFID UHF, który ze względu np. na daleki zasięg 

odczytu tagów, brak możliwości odczytu tagów z mokrej bielizny, może podawać 

niewiarygodne informacje. Ponadto system RFID HF jest wrażliwy na zakłócenia, zapewnia 

szybki odczyt danych oraz całodobowy monitoring obiegu bielizny szpitalnej zarówno przez 

Wykonawcę, jak i Zamawiającego. Technologia ta umożliwia bezdotykowe skanowanie 

brudnej bielizny w zamkniętych workach, co jest bardzo istotne z punktu widzenia logistyki 

bielizny pościelowej w szpitalu i czasu dostawy do punktu docelowego. Jeżeli Zamawiający 

wyrazi zgodę, prosimy, aby pozostałe wymagania Zamawiającego dot. wdrożenia systemu 

identyfikacji asortymentu falami radiowymi zostały dostosowane do systemu RFID HF. 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie 6  
Czy asortyment będący własnością Zamawiającego oznakowany jest obecnie w technologii 

RFID UHF?  
Odpowiedź: Nie 
 

 
Pytanie 7  
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ - jaki 

rodzaj asortymentu Zamawiający ma na myśli w poz. 48 – „Kieszeń na pal.”?  
Odpowiedź: Obecnie nie używany asortyment, zostanie usunięty z wykazu na etapie 
podpisania umowy 
 
Pytanie 8  
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 5 ust. 1 projektu umowy wyrażenie: "Za 

nieuzasadnione niedotrzymanie terminów świadczenia usług, o których mowa § 1, ust. 3 

będących przedmiotem niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCY może naliczyć WYKONAWCY karę 

umowną w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust.1 Umowy 

za każdy dzień zwłoki” zostało zastąpione wyrażeniem: „Za nieuzasadnione niedotrzymanie 

terminów świadczenia usług, o których mowa § 1, ust. 3 będących przedmiotem niniejszej 

Umowy ZAMAWIAJĄCY może naliczyć WYKONAWCY karę umowną w wysokości 0,1% 

miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki”? 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 9  
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 5 ust. 2 projektu umowy wyrażenie: „Za 

nieuzasadnione zerwanie niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności 

zaprzestanie przez Wykonawcę świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej Umowy, 
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Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % łącznego 

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

wyrażeniem: „Za nieuzasadnione zerwanie niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w 

szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę świadczenia usług będących przedmiotem 

niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 

% wartości pozostałej do zrealizowania części umowy"? Uzasadnione jest, aby kara umowna 

za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy była naliczana proporcjonalnie do wartości 

pozostałej do zrealizowania części umowy, nie zaś od wartości całego przedmiotu umowy. W 

przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości 

pozostałej do zrealizowania części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość 

niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 

2 Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przypomina, że usługa 
świadczona jest na rzecz szpitala, gdzie panują szczególne warunki i reżimy.  
 
Pytania 10  
Pytania dot. SIWZ: 
10.1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia skanerów do identyfikowania 

kodowanej bielizny na każdy oddział w zamian za możliwość monitorowania ilości sztuk 

bielizny w programie on -line, który Wykonawca zainstaluje na każdym wskazanym 

komputerze Zamawiającego na jego życzenie i przeszkoli wskazanych pracowników na danym 

oddziale? 

 

10.2. 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? 

 

10.3. Posługiwanie się udostępnionym programem ( do którego Wykonawca posiada prawa 

autorskie )  do obsługi obiegu bielizny przez Zamawiającego nie wymaga posiadania przez 

Zamawiającego komputera - serwera. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogu 

udostępnienia Zamawiającemu komputera ( serwera) na czas trwania umowy? Program on-line 

zainstalowany będzie na każdym wskazanym komputerze Zamawiającego. 

 

10.4. 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? 

 

10.5. 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.? 

 

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

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

oddzielnie dla każdego z oddziałów? 
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Odpowiedzi: 
Ad. 10.1. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 10.2. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 10.3. Zamawiający dopuszcza w sytuacji, opisanej w pytaniu 
Ad. 10.4. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem ustalenia każdorazowo takiego faktu z 
osobą odpowiedzialną za obrót bielizna na danym oddziale, tak, aby dostarczyć 
prawidłową ilość bielizny, bez występowania braków.  
Ad. 10.5. Dla odzieży fasonowej zamawiający dopuszcza wykonanie usługi w ciągu 
maksymalnie 48 godzin, w przypadku kocy, poduszek, kołder i materacy – maksymalnie 
72 godziny. 
Ad. 10.6. Zamawiający dopuszcza 
 
Pytania 11  
Pytania dot. wzoru umowy: 
11.1.Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do 

piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

 

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

ale łącznie za dany miesiąc nie więcej niż 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 rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 

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

Prawo zamówień publicznych.  

 

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

 

11.4. 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?  

 

11.5. 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 
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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 niekorzystne dla obu stron. 

Odpowiedź: 
Ad. 11.1. TAK 
Ad. 11.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 11.3. Zamawiający dopuszcza. Stosowne korekty zostaną sporządzone na etapie 
podpisywania umowy. 
Ad. 11.4. Postępować zgodnie ze SIWZ. Umowa w chwili jej zawarcia będzie dotyczyła 
okresu 12 miesięcy. Przedstawiony zapis nie oznacza automatycznie, iż faktycznie umowa 
zostanie przedłużona. W przypadku wystąpienia wskazanej sytuacji Zamawiający będzie 
zobligowany do postępowania zgodnie z przepisami prawa.  
Ad. 11.5. Zamawiający dopuszcza. Stosowne korekty zostaną dokonane na etapie 
podpisywania umowy.  
 

 


