
 
Warszawa, dnia 28.11.2017 r. 

DZPiZ- 01/90/2017 

 

WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: 

„Sukcesywne wykonywanie usług pralniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” 

 (nr sprawy 90/2017). 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie 

niniejszego postępowania przetargowego: 

 

Pytanie 1 dotyczy SIWZ V pkt 4a:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu lekkiego krochmalenia bielizny po 

praniu?  

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu lekkiego krochmalenia bielizny po praniu. 

 

Pytanie 2 dotyczy SIWZ V pkt 5: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na pełnomocnictwie określona była informacja, którego 

postępowania dotyczy? 

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

  

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?   

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając 

ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie 

zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Lider konsorcjum jako podmiot reprezentujący Konsorcjum 

przed Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem oraz rozliczeniem umowy 

oraz odpowiedzialny za kierowanie i kontrolowanie wykonania umowy, jest zobowiązany, w świetle 

przepisów podatkowych do wystawiania na rzecz Zamawiajacego faktur, dokumentujących realizację 

usług przez Konsorcjum na rzecz Zamawiajacego.  Stanowisko Zamawiajacego znajduje 

odzwierciedlenie w interpretacjach podatkowych, w tym m.in. Dyrektora Izby Skarbowej 

w Warszawie  z dnia 24.02.2010 r. (sygn.. IPPP1/443-1316/09-5/AW), czy Dyrektora Izby Skarbowej 

w Warszawie z dnia 24.02.2009 r. (sygn.. IPPP2/443-1861/08-4/PW).  

 

Pytanie 4 dotyczy Wzór umowy: 

Czy Zamawiający dopuści zmianę kar umownych na następujące: 

1) 0,5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto z tytułu wykonanych usług w miesiącu 

poprzedzającym nieterminowe wykonanie usługi, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w 

dostarczeniu bielizny czystej/odbiorze brudnej, określonego w § 4 ust. 3 pkt 2) niniejszej 

Umowy,  

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 
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2) 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu 

kalendarzowym, za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia bielizny ze skażeniami 

mikrobiologicznymi,  

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

3) 0,5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu 

kalendarzowym, za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia bielizny niewłaściwie 

zapakowanej, niedopranej, niedoprasowanej, niedomaglowanej lub uszkodzonej,  

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

4) 2 % wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu 

kalendarzowym, za każdy stwierdzony przypadek zgubienia odzieży fasonowej. pościelowej: 

powłoki, poszewki, prześcieradła, podkładów, ręczników, ścierek, serwet itp. W przypadku 

zgubienia kilku sztuk bielizny pościelowej jednorazowo kara, o której mowa w zadaniu 

pierwszym naliczana będzie oddzielnie za każda sztukę,  

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

5) 0,25 % wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu 

kalendarzowym, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości i/lub wad 

stwierdzonych przy kontroli bądź odbiorze, liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 8 

ust. 8) niniejszej Umowy,  

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

6) 0,25 % wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu 

kalendarzowym, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dokonaniu naprawy uszkodzeń bielizny 

i innego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, powstałych w procesie realizacji usług 

objętych niniejszą Umowa, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 6) niniejszej Umowy,  

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

7) 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie wywiązania się z zawartego w Umowie 

zobowiązania dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników związanych z 

bezpośrednim wykonywaniem czynności wskazanych przez Zamawiającego,  

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

8) 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie wywiązania się z zobowiązania zawartego w § 2 

ust. 19 niniejszej Umowy dotyczącego złożenia przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających wykonywanie określonych czynności przez pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę związanych z bezpośrednim wykonywaniem przedmiotowej umowy w 

wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 
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9) gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia warunku, o którym 

mowa w § 2 ust. 19 Zamawiający naliczy 0,50 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy przypadek;  

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

10) 10 % niezrealizowanej części umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy;  

W przypadku zgubienia kilku sztuk odzieży jednorazowo kara, o której mowa w zadaniu pierwszym 

naliczana będzie oddzielnie za każda sztukę,  

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

11)  0,25 % wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu 

kalendarzowym, za każdy stwierdzony przypadek zgubienia bielizny  

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

 

     Z poważaniem  

 

Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

                                                                                                                    /-/ 

                                                                                                  Elżbieta Makulska-Gertruda 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


