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WYKONAWCY 

 
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „świadczenie 

usług pralniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” (nr sprawy: 38/2020). 

  
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawcę w trakcie niniejszego postępowania 
przetargowego. 
 
Pytanie Nr 1 
Czy w Załączniku nr 3.1 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy w tabeli 2 w kolumnie E należy 
podać cenę jednostkową za 1 kilogram asortymentu użyczonego czy za 1 sztukę? Zamawiający wpisał  
w nagłówku Cena jednostkowa netto za kg (w zł), ale nie określił przewidywanej liczby kg użyczenia, a funkcja 
w tabeli wylicza wartość całkowitą biorąc do obliczenia 100 sztuk danego asortymentu. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny asortymentu użyczonego za jedną sztukę. 
 
Pytanie nr 2 
Czy w Załączniku nr 3.1 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy w tabeli 2 powinna wyliczać  
się zryczałtowana dzienna, miesięczna, czy roczna opłata za użyczenie? Według wprowadzonych przez 
Zamawiającego w tabeli 2 funkcji wylicza się wartość dzienna za 100  szt. asortymentów, natomiast w tabeli 1 
wylicza się wartość roczna usługi. Dla prawidłowej kalkulacji ceny oferty należałoby wartość całkowitą z tabeli 
2 pomnożyć przez liczbę dni roku. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej zasadzie należy wycenić użyczenie 100 
kompletów pościeli, jaki jest zamysł Zamawiającego w kwestii rozliczania użyczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny za jedną sztukę użyczenia. 
 
 

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy znajduje się do pobrania 
na stronie internetowej Zamawiającego  (www.szpitalczerniakowski.waw.pl), 
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