
Dotyczy przetargu DZ/1/2019 – Świadczenie usług pralniczych 

W związku z elektronicznymi wnioskami oferentów Zamawiający umieszcza na stronie 
internetowej kopie odpowiedzi.  

1. W odniesieniu do pkt. 8.4. 1) Wykaz usług wykonanych wraz z referencjami, proszę  
o sprecyzowanie ilości usług i minimalnej ich wartości wymaganej przez 
Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga minimalnie wykazu 2 usług wykonanych wraz z referencjami,  
a dopuszczalna wartość usług powinna być równa lub przekraczać kwotę, o której mowa  
w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Czy zamawiający dopuści (max 2 dni) przerwę w dostawach prania w przypadku 
większej ilości dni świątecznych w tygodniu. 

Zamawiający dopuści przerwę w dostawach prania w przypadku większej ilości dni 
świątecznych w tygodniu z zastrzeżeniem, iż maksymalnie mogą to być 2 dni. 

3. Czy zamawiający dopuści możliwość dostarczenia czystej bielizny fasonowej na 
wieszakach pakowaną w rękaw foliowy po 5szt. 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

4. Czy Zamawiający dopuści, aby dostawy oraz odbiór prania czystego i brudno od 

poniedziałku do piątku odbywały się od godziny 7:30?   

Dopuszcza się.  

5. Czy Zamawiający dopuści, aby dostawy oraz odbiór prania czystego i brudno w soboty 

odbywał się od godziny 6:00?   

Nie dopuszcza się, ze względu na ustalony harmonogram pracy pracowników Szpitala.  

6. Prosimy o doprecyzowanie czy wzór przyjęty przez Zamawiającego zawiera klarowną 

dla Wykonawcy informację o placówce z której asortyment pochodzi i czy jest on 

umieszczany w widocznym miejscu? 

Wzór zawiera informacje o placówce z której asortyment pochodzi i jest on umieszczany 

w widocznym miejscu.  

 

 

 

 

 

 



Pytania do projektu umowy: 

Czy Zamawiający zgodzi się: 

7. na zmianę § 7 ust. 2.1 i nadanie następującego brzmienia: "odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

5% wartości niezrealizowanej części umowy."; 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  

8. na zmianę § 7 ust. 2.2 i nadanie następującego brzmienia: "przekroczenia terminu 

określonego w § 4 ust. 5, 7, § 5 niniejszej umowy w wysokości 15% wynagrodzenia 

umownego (należnego za wykonanie partii z danego dnia w stosunku do której nie 

dochowano terminu realizacji) za każdy dzień opóźnienia liczony od momentu 

"upływu" (końca) terminu określonego w § 4 ust. 5, 7, § 5 umowy,." 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  

 


