
 

 

SZP/RW 

Warszawa, 22 września 2020 r. 
DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego                                                                          LICZBA STRON: 3 
  
                             
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę prania bielizny szpitalnej wraz  
z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID  
do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 51-W-U-09-2020. 
____________________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania 
zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
 
Pytanie nr  1  
Dotyczy SIWZ, Rozdział 3, pkt. 7 ppkt. 1:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mobilnego urządzenia z systemem operacyjnym 
Android? Pragniemy poinformować, że dla Zamawiającego istotnym jest aby urządzenie działało 
należycie, bez względu na użyty system operacyjny. Wskazywanie konkretnego systemu operacyjnego 
jest zatem bezzasadne i narusza zasadę równego traktowania Wykonawców.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 2 
Dotyczy SIWZ, Rozdział 3, pkt. 7 ppkt. 1:  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania normy IP 65 i dopuści IP 54?    
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 3 
Dotyczy SIWZ, Rozdział 3, pkt. 7 ppkt. 1: 
Czy Zamawiający wymaga urządzenia o wysokiej  klasa odporności na upadki (1,5 m) oraz klasie 
szczelności IP54, która oznacza, że urządzenie wytrzyma narażenie na działanie kurzu i pryskających 
płynów? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 4 
Dotyczy SIWZ, Rozdział 3, pkt. 7 ppkt. 2:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czipów działających w paśmie UHF: 865-928 MHz?  
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie 5 
Dotyczy SIWZ, Rozdział 15:  
Pragniemy poinformować, że Zamawiający wskazując nazwę konkretnego producenta środków 
piorących, postępuje niezgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym 
zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zmieni Formularz Oceny w tym zakresie, dopuszczając inne 
wysokiej jakości środki piorące innych producentów?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 6 
Dotyczy SIWZ, Rozdział 15:  
Czy Zamawiający dopuści do stosowania wysokiej jakości środki piorące, innej firmy niż firmy Ecolab 
lub Diversey, wyprodukowane w Niemczech, posiadające wszystkie wymagane dokumenty  
i certyfikaty, dozowane przez profesjonalne systemy dozowania oraz skuteczne w niskich 
temperaturach? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 7 
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 8 
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3 i 4:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 500,00 zł brutto?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 9 
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna naliczana była od niezrealizowanej części umowy,  
a nie od jej całej wartości?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje treść w §7 ust. 5 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 
wynagrodzenia umowy, gdy nastąpi rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, niezależnie od tego która ze stron złożyła takie oświadczenie”. 
 

Pytanie 10 
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 6:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 500,00 zł brutto?  
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  
Nowy termin składania ofert: do 25.09.2020 r. do godz. 10:00. 
Nowy termin otwarcia ofert: 25.09.2020 r. godz. 10:30.  
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 
 
CZŁONEK ZARZĄDU  
 
Agnieszka Łyda 


