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Nr postępowania SZP-332-49PN/2019                                      Olsztyn, dnia 17-08-2019r. 
 

Dotyczy postępowania przetargowego:   Kompleksowe usługi prania odzieży, transportu i 

dzierżawy pościeli płaskiej oraz bielizny i obłożeń operacyjnych 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.z 2018r.  poz. nr 1986 z p. zm.)  
Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia i modyfikuje  
zapisy  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/     
 
 
Pytania do SIWZ 
 
Pytanie nr 1 
Czy w zakresie obłożeń operacyjnych i fartuchów operacyjnych Zamawiający dopuści tkaninę o gramaturze min 
150g/m2 wykonaną z min 50% bawełny z nitką węglową min. 1%? 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wymaga aby bluzy operacyjne miały bezwzględnie trzy kieszenie - dwie boczne i jedną na 
piersi? 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wymaga aby bluzy operacyjne były pozbawione rozporków bocznych? 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wymaga aby fartuch operacyjny barierowy był zakończony przy stójce szyjnej regulowanymi 
napami (zatrzaskami) w ilości 3 szt? 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch operacyjny barierowy standardowego ryzyka wykonany w całości z 
tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, który jest oznaczony znakiem CE i spełnia wymagania dla 
wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC oraz jest zgodny z wymaganiami normy PN EN 
13795 w zakresie wymagań standardowych. Gramatura tkaniny min. 84 g/m2; odporność na przenikanie cieczy 
min. 50 cm H2O? 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuści fartuch standardowego ryzyka wykonany: 
* w strefie mniej krytycznej z tkaniny bawełniano-poliestrowej ,o zawartości bawełny min.  50%, nitka węglowa 
1%, gramatura max. 150 g/m2  i zgodnej z normą PN EN 13795 w zakresie pylenia,, odporności na przenikanie 
drobnoustrojów, czystości mikrobiologicznej,  czystości pod względem cząstek stałych i parametrów 
wytrzymałościowych, 
* w strefie krytycznej z tkaniny poliestrowej o gramaturze tkaniny min. 84 g/m2; odporność na przenikanie cieczy 
min. 50 cm H2O? 
Zgodnie z wymaganą normą PN EN 13795 parametr barierowości na płyny dla strefy krytycznej wynosi 20 cm 
H2O, a dla strefy mniej krytycznej 10 cm H2O dla fartucha standardowego ryzyka. Europejska norma pokazuje 
wytyczne dla tych wyrobów i wyznacza minimalne granice parametrów.  
Pytanie nr 7 
 Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne barierowe wysokiego ryzyka wykonane z dwóch rodzajów tkanin:  
* w strefie mniej krytycznej z lekkiej paroprzepuszczalnej tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego. 
Gramatura tkaniny max. 90 g/m2; odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H2O;  
* w strefie krytycznej wykonany z trójwarstwowego laminatu z poliuretanową membraną (skład: PES/PU/PES 
poliester/poliuretan/poliester), laminat o gramaturze max.140 g/m2; odporność na przenikanie cieczy min. 500 cm 
H2O. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający dopuści fartuch standardowego ryzyka wykonany: 
* z tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny min.  50%, nitka węglowa 1%, gramatura max. 150 
g/m2  i zgodnej z normą PN EN 13795 w zakresie pylenia,, odporności na przenikanie drobnoustrojów, czystości 
mikrobiologicznej,  czystości pod względem cząstek stałych i parametrów wytrzymałościowych, 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne barierowe wykonane z dwóch rodzajów tkanin: 
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* tkaniny barierowej, 99,03% poliester i 0,7% Carbon o gramaturze min. 84 g/m2 o nieprzemakalności min. 50 
H2O,  
* tkaniny chłonnej poliestrowej o gramaturze nie mniej niż 235 g/m2 i chłonności min 138%? 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne barierowe wykonane z dwóch rodzajów tkanin: 
* tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze max. 150g/m2, zawartość bawełny nie mniej niż 60% z włóknem 
węglowym nie mniej niż 1%  
* oraz z tkaniny chłonnej poliestrowej o gramaturze nie mniej niż 235 g/m2 i chłonności min 138%? 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne barierowe wielokrotnego użytku bezpyłowe wykonane z: 
*  tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze 150 g/m2 (odchylenie od opisu +/-10g/m2), zawartości bawełny 
nie mniej niż 69% i włókna węglowego nie mniej niż 1% (odchylenie od opisu +/-1%)? Tkanina zgodna z normą 
PN EN 13795 w zakresie pylenia,, odporności na przenikanie drobnoustrojów, czystości mikrobiologicznej,  
czystości pod względem cząstek stałych i parametrów wytrzymałościowych, 
Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne barierowe wielokrotnego użytku bezpyłowe wykonane z: 
* chłonnej tkaniny poliestrowej o gramaturze nie mniej niż 235 g/m2 i chłonności min 138%. Jednocześnie 
nadmieniamy, że tkaniny z wysoką zawartością bawełny nie są bezpyłowe. Dbając o pacjenta oferujemy tkaninę 
poliestrową, której pylenie jest bardzo niskie – 2,9 log10  (norma PN EN 13795 wykazuje ten parametr max. 4,0 
log10. 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający dopuści również rozmiary pościeli: 
* powłoka 160*210 cm 
* powłoczka 70*80 cm 
* prześcieradło 280*160 cm 
* prześcieradło małe 160*110 cm? 
Z uwagi na zapis OPZ, że bielizna może być nowa lub używana dopuszczenie przez Zamawiającego powyższych 
rozmiarów pozwoli Wykonawcy przygotować korzystniejszą cenowo ofertę poprzez zastosowanie towaru 
używanego - w stanie dobrym.  
Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający dopuści spodnie operacyjne wiązane na trok i z gumka wszytą po bokach spodni? 
Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający wymaga serwety barierowej w rozmiarze 50*50 cm z otworem na środku serwety i o otworze 
średnicy 8 cm? 
Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający dopuści transport jednym samochodem - najpierw dostawa bielizny czystej potem odbiór 
bielizny brudnej? Po każdym transporcie brudnym samochód jest dezynfekowany w pralni Wykonawcy. 
Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający dopuści aby odzież fasonowa była dostarczana od Wykonawcy w ciągu 48 h od przekazania do 
prania? 
Pytanie nr 18 
Czy Zamawiający dopuści aby koce, poduszki, kołdry materace były dostarczane do Zamawiającego w czasie do 
72 h od odbioru asortymentu do prania? 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch operacyjny standardowego ryzyka wykonany w całości z tkaniny 
poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, który jest oznaczony znakiem CE i spełnia wymagania dla wyrobu 
medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC oraz jest zgodny z wymaganiami normy PN EN 13975 w 
zakresie wymagań standardowych . Gramatura tkaniny 84 g/m2, odporność na przenikanie cieczy  min. 50 cm 
H2O? 
Pytanie nr 20 
Wykonawca prosi o zweryfikowanie ilości "depozytu awaryjnego". W OPZ Zamawiający wskazał że Wykonawca 
ma dostarczyć 5% "depozytu awaryjnego" bielizny operacyjnej i 2% "depozytu awaryjnego" bielizny pościelowej, 
jednak pod załącznikiem 2/2 umieszczono informację "Do poz. od 1 do 8 należy zabezpieczyć 2% ilości w postaci 
"depozytu awaryjnego"każdego rodzaju i rozmiaru asortymentu (jednorazowe obłożenia i fartuchy uniwersalne , 
sterylne + odzież jednorazowa), ile "depozytu awaryjnego" ma dostarczyć Wykonawca? 
Pytanie nr 21 
Czy w zamian za serwetę jednorazowa jałowa rozm 50*50 z otworem Wykonawca w ramach "depozytu 
awaryjnego" może dostarczyć: 
* serwetę 45*45 z otworem i przylepcem lub  
* serwetę 90*80 z otworem i przylepcem? 
Pytanie nr 22 
 Czy w zamian za serwetę jednorazową jałową w ramach "depozytu awaryjnego" Wykonawca może dostarczyć 
zbliżony rozmiar serwet jałowych, a mianowicie: 
* za 90*70 serweta 90*80 
* za 150*90 serweta 160*90 
* za 220*150 serweta 210*160? 
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Pytanie nr 23 
Czy wykonawca w ramach depozytu awaryjnego może dostarczyć sukienki jednorazowe w rozmiarach S, L, XL? 
Pytanie nr 24 
Czy Zamawiający dopuści spodnie, bluzy i sukienki operacyjne wykonane w tkaniny o gram 150g/m2 wykonane z 
min 50% bawełny z nitką węglową min. 1%?  
Pytanie nr 25 
Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy pierwszej partii towaru z 7 do 14 dni z uwagi na fakt że 7 dni to krótko na 
odszycie, przygotowanie i dostarczenie towaru? 
Pytanie nr 26 
Proszę o weryfikację umowy § 10 pkt 4 i OPZ pkt 2 ppkt 17 dotyczący badań. Czy Wykonawca ma wykonać 
badania 1 x na kwartał, czy 3 x w trakcie trwania umowy (18 miesięcy)? 
Pytania nr 27 -  dotyczące treści umowy:  
 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.1 do wysokości 2% zamiast 5%? 
2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.2 do wysokości 2% zamiast 5%? 
3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.3 do wysokości 5% zamiast 10%? 
 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.4 do wysokości 5% zamiast 10%? 
 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.5 do wysokości 2% zamiast 5%? 
 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.6 do wysokości 5% zamiast 10%? 
 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.7 do wysokości 5% zamiast 10%? 
8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §11 ust 1.8 do wysokości 0,25% zamiast 0,5%? 

 
Pytanie nr 28.  
Zgodnie z Rozdziałem  III ust. 3) SIWZ – wymaga od Wykonawcy: „Do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi 
prania Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 14 dni od daty poinformowania przez zamawiającego 
pisemnie, dostarczyć do Szpitala minimum 50% ilości pościeli i odzieży (płaska i operacyjna), która będzie 
podlegać dzierżawie”. W związku z tym pytamy, czy sformułowanie „do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi”, 
należy rozumieć „po podpisaniu umowy Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 14 dni od daty 
poinformowania przez zamawiającego pisemnie, dostarczyć do Szpitala minimum 50% ilości pościeli i odzieży 
(płaska i operacyjna), która będzie podlegać dzierżawie”?  
Pytanie nr 29.  
Zgodnie z Rozdziałem  V B ust. 1.1) SIWZ jednym z warunków udziału w postępowaniu jest wykazanie, iż:  
Wykonawca posiada aktualną decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług pralniczych dla szpitali oraz pozytywną opinię na świadczenie 
usług transportowych w zakresie przedmiotu zamówienia”, natomiast w Załączniku nr 2 Opis przedmiotu 
zamówienia w Rozdziale I pkt 2 ust 1 wymaga,  iż „Wykonawca musi posiadać opinię/decyzję właściwego 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług pralniczych 
dla szpitali oraz opinię na świadczenie usług transportowych w zakresie przedmiotu zamówienia”. W związku z 
tym, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydaje opinii w formie decyzji, pytamy czy Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży pozytywną opinię sanitarną wydaną przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą dopuszczenie pralni do świadczenia usług 
pralniczych dla szpitali? 

 
Pytanie nr 30.  
Zamawiający w § 4 ust. 7 wzoru umowy wskazał, iż „# ma prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia  
w razie stwierdzenia niezgodności pomiędzy kwotą wskazana na fakturze, a protokołami dokumentującymi ilość 
przekazanego asortymentu do prania”. Zamawiający wskazał, iż podstawą  do wystawienia faktur będą zgodnie 
wystawione dokumenty dotyczące ilości przekazanego asortymentu do prania (tj. faktura i protokół), a brak ich 
spójności będzie skutkował wstrzymaniem wynagrodzenia Wykonawcy. Tak sformułowany zapis wzoru umowy 
stoi w sprzeczności z naturą stosunku zobowiązaniowego ciążącego na Zamawiającym. Zamawiający nadał 
sobie jednostronne prawo  do stwierdzenia wymagalności wynagrodzenia przysługującego wykonawcy. W 
związku z tym wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu z wzoru umowy, ponieważ uprawnienie Zamawiającego 
może obejmować tylko sporną część wierzytelności. Wierzytelność bezsporną Zamawiający winien uregulować w 
terminie wynikającym z umowy.  
Pytanie nr 31.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 11 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy wyrażenie:  
„w wysokości 5 % wartości brutto faktury z poprzedniego miesiąca za każdy stwierdzony przypadek 
nieterminowego dostarczenia asortymentu czystego (w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy ustala się 
karę umowną w wysokości 2 000 zł. za każdy przypadek nieterminowego dostarczenia asortymentu czystego)”, 
zostało zastąpione wyrażeniem: „w Wysokości 1 % wartości brutto faktury z poprzedniego miesiąca za każdy 
stwierdzony przypadek nieterminowego dostarczenia asortymentu czystego (w pierwszym miesiącu 
obowiązywania umowy ustala się karę umowną w wysokości 500 zł.  za każdy przypadek nieterminowego 
dostarczenia asortymentu czystego)”?  
Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy są nieadekwatne do ewentualnych uchybień (drobnych opóźnień poniżej 
jednej doby - pojedynczych sztuk dotkniętych wadliwym uszkodzeniem), poprzez co zachodzi rażąca 
dysproporcja między wysokością kary, a zaistniałą szkodą. Zgodnie z art. 483 §1 K.c., w umowie można zastrzec, 
że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego 
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nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona 
odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. 
Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 § 2 K.c., który stanowi, że 
podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach, gdy zobowiązanie 
zostało wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy przyjąć, że kara 
umowna jest rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, skutkiem czego 
zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia w przedmiotowej 
sytuacji. Ustalona wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może 
ponieść Zamawiający. 
Pytanie nr 32.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 11 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy wyrażenie: „w wysokości 10% wartości 
brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 i 6, faktury z poprzedniego miesiąca za każdy stwierdzony przypadek 
uchybienia dot. cykli prania dostarczonego asortymentu barierowego (w pierwszym miesiącu obowiązywania 
umowy ustala się karę umowną w wysokości 4.000,00 zł za każdy przypadek)”, zostało zastąpione „w wysokości 
5% wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 i 6, faktury z poprzedniego miesiąca za każdy stwierdzony 
przypadek uchybienia dot. cykli prania dostarczonego asortymentu barierowego (w pierwszym miesiącu 
obowiązywania umowy ustala się karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek)?  
Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy są nieadekwatne do ewentualnych uchybień (drobnych opóźnień poniżej 
jednej doby - pojedynczych sztuk dotkniętych wadliwym uszkodzeniem), poprzez co zachodzi rażąca 
dysproporcja między wysokością kary, a zaistniałą szkodą. Zgodnie z art. 483 §1 K.c., w umowie można zastrzec, 
że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego 
nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona 
odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zwracamy 
szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 § 2 K.c., który stanowi, że podmiot 
zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach, gdy zobowiązanie zostało 
wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy przyjąć, że kara umowna jest 
rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, skutkiem czego zachodzi 
między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia w przedmiotowej sytuacji. 
Ustalona wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść 
Zamawiający.  
Pytanie nr 33.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 11 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy wyrażenie: „w wysokości 10 % wartości 
brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 i 6, faktury z poprzedniego miesiąca za każdy stwierdzony przypadek 
dostarczenia asortymentu ze skażeniami mikrobiologicznymi (w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy 
ustala się karę umowną w wysokości 3 000 zł. za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia asortymentu ze 
skażeniami mikrobiologicznymi)”, zostało zastąpione wyrażeniem: „w wysokości 2 % wartości brutto, o której 
mowa w § 3 ust. 3 i 6,   faktury z poprzedniego miesiąca za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia 
asortymentu ze skażeniami mikrobiologicznymi (w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy ustala się karę 
umowną w wysokości 500 zł. za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia asortymentu ze skażeniami 
mikrobiologicznymi)”?  
Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy są nieadekwatne do ewentualnych uchybień (drobnych opóźnień poniżej 
jednej doby - pojedynczych sztuk dotkniętych wadliwym uszkodzeniem), poprzez co zachodzi rażąca 
dysproporcja między wysokością kary, a zaistniałą szkodą. Zgodnie z art. 483 §1 K.c., w umowie można zastrzec, 
że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego 
nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona 
odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zwracamy 
szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 § 2 K.c., który stanowi, że podmiot 
zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach, gdy zobowiązanie zostało 
wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy przyjąć, że kara umowna jest 
rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, skutkiem czego zachodzi 
między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia w przedmiotowej sytuacji. 
Ustalona wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść 
Zamawiający. 
Pytanie nr 34.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 11 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy wyrażenie:  
„w wysokości 5 % wartości brutto faktury z poprzedniego miesiąca za każdy stwierdzony przypadek 
nieterminowego dostarczenia wyników prób, o których mowa w § 10 ust. 4”, zostało zastąpione wyrażeniem: „w 
wysokości 100 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek nieterminowego dostarczenia wyników prób, o których 
mowa w § 10 ust. 4”?  
Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy są nieadekwatne do ewentualnych uchybień (drobnych opóźnień poniżej 
jednej doby - pojedynczych sztuk dotkniętych wadliwym uszkodzeniem), poprzez co zachodzi rażąca 
dysproporcja między wysokością kary, a zaistniałą szkodą. Zgodnie z art. 483 §1 K.c., w umowie można zastrzec, 
że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego 
nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona 
odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zwracamy 
szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 § 2 K.c., który stanowi, że podmiot 
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zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach, gdy zobowiązanie zostało 
wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy przyjąć, że kara umowna jest 
rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, skutkiem czego zachodzi 
między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia w przedmiotowej sytuacji. 
Ustalona wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść 
Zamawiający.  
Pytanie nr 35.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 11 ust. 1 pkt 7) wzoru umowy wyrażenie: „wysokości 10 % wartości 
umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 6, jeżeli w czasie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego 
pisemnego wezwania dostarczenia pierwszej patii dzierżawy asortymentu oraz wózki, zestawy PC, depozyt 
awaryjny, o czym mowa w rozdziale I zał. nr 2 do SIWZ oraz w § 5 i ust. 3,  nie zostanie on skutecznie 
dostarczony i przekazany”, zostało zastąpione wyrażeniem: „wysokości 2 000,00 zł,  o której mowa w § 3 ust. 6, 
jeżeli w czasie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego pisemnego wezwania dostarczenia pierwszej 
patii dzierżawy asortymentu oraz wózki, zestawy PC, depozyt awaryjny, o czym mowa w rozdziale I zał. nr 2 do 
SIWZ oraz w § 5 i ust. 3,  nie zostanie on skutecznie dostarczonyi przekazany”? 
Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy są nieadekwatne do ewentualnych uchybień (drobnych opóźnień poniżej 
jednej doby - pojedynczych sztuk dotkniętych wadliwym uszkodzeniem), poprzez co zachodzi rażąca 
dysproporcja między wysokością kary, a zaistniałą szkodą. Zgodnie z art. 483 §1 K.c., w umowie można zastrzec, 
że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego 
nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona 
odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zwracamy 
szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 § 2 K.c., który stanowi, że podmiot 
zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach, gdy zobowiązanie zostało 
wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy przyjąć, że kara umowna jest 
rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, skutkiem czego zachodzi 
między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia w przedmiotowej sytuacji. 
Ustalona wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść 
Zamawiający. 
Pytanie nr 36.  
Zamawiający w § 16 ust.1 pkt 3 wzoru umowy zakazuje wykonawcy udzielania pełnomocnictw  
w zakresie windykacji należności bez zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności pełnomocnictw. 
Wykonawca zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 96 Kodeksu cywilnego, pełnomocnik działa w imieniu  
i na rachunek udzielającego pełnomocnictwa i nie dochodzi w tym przypadku do zmiany wierzyciela  
lub przeniesienia jakichkolwiek praw. Nie istnieją więc żadne racjonalne przesłanki uzasadniające wprowadzenie 
zapisów § 16 ust.1 pkt 3 do umowy. W ocenie wykonawcy jest to zapis, który nie poprawia w żaden sposób 
pozycji Zamawiającego jako dłużnika i stanowi jednocześnie niedopuszczalną próbę pozbawienia Wykonawcy 
możliwości powierzenia swych spraw pełnomocnikowi, w tym - korzystania z pomocy prawnej. Zapis należy w 
ocenie Wykonawcy odczytywać w ten sposób, że stanowi celową próbę utrudnienia przeprowadzenia windykacji. 
W ocenie Wykonawcy wątpliwa jest również skuteczność tego zapisu. Wykonawca zwraca uwagę, iż zapis taki 
nie może odnosić skutku wobec osób trzecich, takich jak np. Sądy powszechne - dla których autonomiczna wola 
udzielenia pełnomocnictwa, jest kryterium przesądzającym o jego skuteczności. W związku z powyższym 
wnioskujemy o wykreślenie zapisu § 16 ust.1 pkt 3 wzoru umowy z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie ma podstaw 
prawnych do zakazania Wykonawcy udzielania pełnomocnictw.  

 

Odpowiedz ad. pytanie nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 24, 30, 36 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ 
Odpowiedź ad. pytanie nr 2, 3, 4 – powyższe cechy odzieży nie są wymagane, ale może ona je 
posiadać. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 11 – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu 
tkaniny o parametrach opisanych w pytaniu. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 13 – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu  
wyłącznie powłoki o wymiarach 160x210 cm i powłoczki o wymiarach 70x80 cm. 
Odnośnie prześcieradła o wymiarach 280x160 cm i prześcieradła małego o wymiarach  160x110 cm – 
podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
Odpowiedź ad. pytanie nr 14 – ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na dopuszczeniu 
odzieży o parametrach opisanych w pytaniu. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 15 – Tak, wymaga. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 16, 17, 18, 21, 22 – Tak, dopuszcza. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 20 – Poprawne ilości depozytu awaryjnego są określone w zał. nr 2 
do SIWZ, pkt I, ppkt 4 tj.: bielizna i obłożenia operacyjne 5%, pościel płaska 2%. 
Odpowiedź ad. pytanie nr 23 – Wymagane jest dostarczenie sukienek w rozmiarze „L” 
Odpowiedź ad. pytanie nr 25 – ulega modyfikacji treść SIWZ w zał. nr 2 pkt I,ppkt 3 i zał. nr 5 
par. 5 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 
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„Wykonawca będzie zobowiązany w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy, dostarczyć do Szpitala 
jednorazowo lub sukcesywnie minimum 50% ilości  pościeli i odzieży (płaska, barierowa, odzież operacyjna), 
która podlegać będzie dzierżawie. Dostawa pozostałej ilości pościeli i odzieży ma być zrealizowana sukcesywnie 
do 5 dni  od rozpoczęcia świadczenia usługi prania*. (terminy i ilości asortymentu mogą ulec zmianie po 
uzgodnieniu ich między Zamawiającym i Wykonawcą). Pościel i odzież dzierżawiona  może być fabrycznie nowa 
lub może być używana pod warunkiem, że  będzie ona w stanie technicznym dobrym i nie będzie posiadać 
uszkodzeń (brak np. troków, zapięć, nienaprawione rozerwania lub rozprucia szwów, nadmiernie 
wyeksploatowana), a w przypadku obłożeń i fartuchów barierowych ilość cykli do końca użytkowania nie może 
być mniejsza niż 20 cykli ze 100 dopuszczalnych zgodnie z Normą PN-EN 13795. Z czynności przyjęcia – 
przekazania asortymentu pościeli i bielizny oraz pozostałych przedmiotów dzierżawy zostanie 
sporządzony protokół przekazania – przyjęcia podpisany przez upoważniane osoby stron umowy.    

Odpowiedź ad. pytanie nr 26 – ulega modyfikacji treść SIWZ. Poprawnie powinno być – „3 razy 
w trakcie trwania umowy” 
Odpowiedź ad. pytanie nr 27 – ulega modyfikacji treść SIWZ. Paragraf 11 umowy otrzymuje 
brzmienie: 
„§ 11 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) w wysokości 4 % wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 3, faktury z poprzedniego miesiąca za 
każdy stwierdzony przypadek nieterminowego dostarczenia asortymentu czystego lub odbioru 
brudnego (w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy ustala się karę umowną w wysokości 2 000 
zł. za każdy przypadek nieterminowego dostarczenia asortymentu czystego lub odbioru brudnego); Za 
nieterminowe dostarczenie uważa się opóźnienie powyżej 3 godzin ponad wyznaczony termin , 
2) w wysokości 4 % wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 6,  faktury z poprzedniego miesiąca za 
każdy stwierdzony przypadek  uchybienia dot. jakości dostarczonego asortymentu  (w pierwszym 
miesiącu obowiązywania umowy ustala się karę umowną w wysokości 2 000 zł. za każdy przypadek); 
Za uchybienie dot. jakości uznawane będzie: 
-  dostarczenie części lub całości wypranego asortymentu, który będzie zawierał wilgoć lub oznaki 
pleśni 
- zamiast całości lub części dostawy asortymentu barierowego dostarczony będzie asortyment 
bawełniany lub inny, niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia (próbki dostarczone z ofertą) lub 
gdy pościel szpitalna albo asortyment przeznaczony na Blok operacyjny będzie posiadał rozerwania, 
uszkodzenia nienaprawione, lub będzie nadmiernie wyeksploatowany 
3) w wysokości 8 % wartości brutto, o której mowa w § 3 ust.3  i 6, faktury z poprzedniego miesiąca za 
każdy stwierdzony przypadek  uchybienia dot. cykli prania dostarczonego asortymentu barierowego 
(w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy ustala się karę umowną w wysokości 4 000 zł. za 
każdy przypadek). Za uchybienie uznawane będzie stwierdzenie przez Szpital, że dostarczony 
asortyment barierowy ma przekroczoną ilość dopuszczalnych cykli prania  
4) w wysokości 10 % wartości brutto,  o której mowa w § 3 ust. 3 i 6,  faktury z poprzedniego miesiąca 
za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia asortymentu ze skażeniami mikrobiologicznymi (w 
pierwszym miesiącu obowiązywania umowy ustala się karę umowną w wysokości 3 000 zł. za każdy 
stwierdzony przypadek dostarczenia asortymentu ze skażeniami mikrobiologicznymi); Za przypadek 
dostarczenia asortymentu ze skażeniami mikrobiologicznymi uznaje się przypadek, w którym w 
następstwie pobrania próby wyhodowano drobnoustrój patogenny, 
5) w wysokości 4 % wartości brutto faktury z poprzedniego miesiąca za każdy stwierdzony przypadek 
nieterminowego dostarczenia wyników prób, o których mowa w § 10 ust. 4, 
6) w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 i 6, w 
przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 
7) w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 6, jeżeli nie zostanie 
dochowany terminuów dostarczenia pierwszej patii dzierżawy asortymentu oraz wózki, depozyt 
awaryjny, o czym mowa w rozdziale I  zał. nr 2 do SIWZ oraz  w § 5 ust. 3, nie zostanie on skutecznie 
dostarczony i  przekazany.  W razie uchybienia tym obowiązkom Zamawiający zakupi wymagany 
sprzęt we własnym zakresie i przy najbliższym rozliczeniu finansowym odpowiednio potrąci 
poniesione z tego tytułu straty finansowe z wynagrodzenia Wykonawcy. 
8) w przypadku stwierdzenia braku dzierżawionego asortymentu, którego  ilość przekroczy łącznie w 
sumie 25 szt. (niezależnie od rodzaju asortymentu) Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w 
wysokości 0,5% kwoty brutto należnej za wykonaną usługę wraz dzierżawą w miesiącu, w którym 
przeprowadzono inwentaryzację.      
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
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3. Wysokość łączna kar naliczonych w miesiącu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto 
(usługi prania + dzierżawa)  z poprzedniego miesiąca  należnej za przedmiot zamówienia /nie wlicza 
się kar określonych w d pkt 6) i 7) ww/” 
Odpowiedź ad. pytanie nr  28–  Patrz odpowiedź ad. pytanie nr 25. 
Odpowiedź ad. pytanie nr  31, 32, 33, 34, 35 –  Patrz odpowiedź ad. pytanie nr 27. 
Odpowiedź ad. pytanie nr  29 –  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
przedłoży pozytywną decyzję lub opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą   dopuszczenie pralni do świadczenia usług pralniczych 
dla szpitali oraz pozytywną opinię lub decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na 
świadczenie usług transportowych pojazdami samochodowymi przedmiotu zamówienia (asortyment 
brudny i wyprany). 
 

 
Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian w treści SIWZ wyłącznie w 
zakresie dotyczącym udzielonych powyżej wyjaśnień.  
 

 
 
 
 
                     

                                                                       (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 
                                                                       powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 

                                                                                                       Piotr Wichowski 
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