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WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 209000 euro na
świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla SP ZOZ w Sokółce szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
dodatek nr.2 do SIWZ. CPV – 98310000-9 – usługi prania i czyszczenia na sucho; 98311000-6 – usługi odbioru prania
Znak sprawy: SPZOZ PRANIE / 2016 Nr ogłoszenia – 318237-2016 z dnia 05 -10- 2016r
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1.

Zamawiający w Dodatku nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowym, w pkt 11 wymaga, aby Wykonawca na własny koszt
dostarczył Zamawiającemu raz w miesiącu worki foliowe min 120L/20szt w rolce, w ilości minimalnej 100 rolek w
miesiącu, co daje minimalną ilość 2000 szt. worków miesięcznie. Zamawiający będzie oddawał Wykonawcy ok. 6000kg
bielizny do prania miesięcznie, pakowanej po 25kg do jednego worka, stąd minimalna ilość używanych worków
jednorazowych, to ok 240szt./miesięcznie. Zatem ilość worków określona przez Zamawiającego jest znacznie
zawyżona, w związku z tym wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów SIWZ w tym zakresie, tak aby ilość worków była
dostosowana do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2.

Zamawiający w Dodatku nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowym, w tabeli ilość asortymentu w poz. 2 ,,Usługi pralnicze
wraz z transportem poduszek z pierza dla SP ZOZ w Sokółce” określił ilość asortymentu w kilogramach i wskazuje, iż
wynosi on 150kg. Natomiast w Dodatku nr 3 do SIWZ umowa-projekt, w załączniku nr 1, w tabeli ilość asortymentu
poz. 2 ,,Usługi pralnicze wraz z transportem poduszek z pierza dla SP ZOZ w Sokółce” określił ilość tego asortymentu
w sztukach i wskazuje, iż wynosi on 108szt. Pytamy zatem które ilości poduszek są prawidłowe i w jakich jednostkach
miar Zamawiający będzie w/w asortyment rozliczał?

Odpowiedź: W związku z omyłką Zamawiający modyfikuje zapisy w dodatku nr. 2 do SIWZ asortymentowocenowym tabela poz. 2: ,,Usługi pralnicze wraz z transportem poduszek z pierza dla SP ZOZ w Sokółce” ilość
150szt. Zamawiający modyfikuje zapisy w dodatku nr. 3 do SIWZ umowa-projekt tabela poz. 2: ,,Usługi pralnicze
wraz z transportem poduszek z pierza dla SP ZOZ w Sokółce” ilość 150szt.
3.

W § 26 pkt a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca raz na kwartał (począwszy od upływu pierwszego kwartału po
zawarciu umowy) dostarczy wraz z fakturą aktualne druki ZUS ,,Dane Ubezpieczenia” (Platforma Usług
Elektronicznych) dla osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim
fizycznym wykonaniu kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem. Zamawiający nie może skutecznie żądać
od wykonawcy przedłożenia aktualnych druków ZUS, ,,Dane ubezpieczenia” (Platforma Usług Elektronicznych) dla
osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia, ponieważ nie zostały one wymienione w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie (Dz.U z 2016r, poz. 1126). Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i dlatego nie może przekazać
przedmiotowych informacji Zamawiającemu baz uzyskania od swoich pracowników zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W związku z tym wnioskujemy o wykreślenie w/w
zapisu z SIWZ i załączników do SIWZ, w w szczególności z projektu umowy i zastąpienie go wymogiem złożenia przez
Wykonawcę wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania czynności w zakresie realizacji
zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy § 26 pkt a) SIWZ: Wykonawca raz na kwartał (począwszy od upływu
pierwszego kwartału po zawarciu umowy) dostarczy do wglądu wraz z fakturą aktualne druki ZUS ,,Dane
Ubezpieczenia” (Platforma Usług Elektronicznych) dla osób wykonujących czynności opisane w pkt. c w pozostałej
części Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Rozporządzenie przywołane przez Wykonawcę określa rodzaj
dokumentów jakie może żądać Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia, brak odniesienia do art. 29 ust.3a.
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