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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 221000 euro na 
świadczenie usług 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 / 2019   Nr ogłoszenia – 603034-N-2019 z dnia 27 -09- 2019r 
 

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Czy chcąc, aby przedmiot zamówienia realizowany był w pralni, która zapewni Zamawiającemu najwyższą jakość 
usług prania i dezynfekcji, Wykonawcy powinni posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 
9001, co najmniej w zakresie usługi prania, transportu, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, sortowania i naprawy 
odzieży roboczej włączając w to znakowanie RFID dla placówek służby zdrowia? Jeśli tak,  to czy na potwierdzenie 
wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia akredytowanego certyfikatu wydanego przez 
niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną 
powyżej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

2. Mając na uwadze wysoką dbałość Zamawiającego o przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz 
dążenie do uzyskania jak najwyższej jakości zamawianej usługi, pytamy czy pralnia, w której będzie realizowana 
usługa powinna posiadać wdrożony  i certyfikowany system zarządzania jakością RABC (Risk analysis 
biocontamination control - system analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego), co najmniej w zakresie usługi 
prania, transportu, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, sortowania i naprawy odzieży roboczej włączając w to 
znakowanie RFID dla placówek służby zdrowia, umożliwiający pralniom zapewnienie odpowiedniej czystości 
mikrobiologicznej pranych tekstyliów? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy 
zobligowani są do złożenia aktualnego certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem 
zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

3. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o 
zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej  
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.  

Prosimy zatem o zmodyfikowanie zapisów § 9 projektu umowy w taki sposób, aby były one zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy § 9 ust. 3 pkt 2 lit. c) wzoru umowy: Strony  ustalają, że ceny o których 
mowa w ppkt. b będą mogły podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Waloryzacja zostanie dokonana na pisemny wniosek 
Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany 
na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po 
upływie 60 dni od dnia zmiany w/w przepisów. 

4. KARY UMOWNE  Zgodnie z art. 483 § 1 K.c., w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej                       
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy 
(kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje     ona odszkodowanie z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary 
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umownej osłabia zapis art. 484 §2 K.c., który stanowi, że podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać 
jej zmniejszenia w przypadkach, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest 
rażąco wygórowana. Należy przyjąć, że kara umowna jest rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, 
a kara bardzo wysoka, skutkiem czego zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością 
do czynienia  w przedmiotowej sytuacji. Ustalone wysokości kar umownych są nieproporcjonalne do wysokości 
rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Wnioskujemy zatem o obniżenie wysokości kar umownych 
wskazanych w projekcie umowy i dostosowanie ich wysokości do powszechnie spotykanych zapisów w 
postępowaniach przetargowych prowadzonych przez inne szpitale, w następujący sposób: 

§ 4 ust. 5 wzoru umowy „W przypadku nie dochowania terminu, o którym mowa w ust. 4 umowy Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,1% wartości brutto usługi wykonanej w miesiącu, w którym nie dochowano w/w terminu, za każdy 
dzień opóźnienia” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

§ 4 ust. 8 wzoru umowy „W przypadku nie dochowania terminu, o którym mowa w ust. 7 umowy Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,1% wartości brutto usługi wykonanej w miesiącu, w którym nie dochowano w/w terminu, za każdy 
dzień opóźnienia” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

§ 7 ust. 3 wzoru umowy „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto pozostałej do 
zrealizowania części umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z naruszeniem § 7 ust. 2 umowy lub w 
przypadku konieczności wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

§ 7 ust. 4 wzoru umowy „W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę raz na kwartał aktualnych druków ZUS ,,Dane 
Ubezpieczenia” (Platforma Usług Elektronicznych) lub oświadczenia dla pracowników opisanych w § 26 SIWZ lub w ilości 
zmniejszonej, Zamawiający może nałożyć karę umowną  w wysokości 0,1% wartości brutto usługi wykonanej w miesiącu, w 
którym Wykonawca  nie dostarczył w/w dokumentów lub w ilości zmniejszonej, za każdy dzień opóźnienia,                         
do czasu uzupełnienia”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 
Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 
Andrzej Dowgiert           Zatwierdził: 
                                                                                   Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                           Jerzy Kułakowski 

                 

                                              


