
                                                                                             Poznań, dnia  02.05.2016 r. 

 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań  
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ  

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.04.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o 
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, 
na:„ Świadczenie usługi prania bielizny szpitalnej” - Znak sprawy: AZP-381-14/16 
 
SIWZ 3.1. 

Czy Zamawiający przedłuży termin usługi cito do 10 godzin? Wyznaczenie terminu cito - 4 

godziny w znacznym stopniu zawęża grono wykonawców. 

Odpowiedź: NIE . Zgodnie z SIWZ. 

SIWZ 3.1. 

Czy Zamawiający odstąpi od usługi realizowanej na Cito w sytuacji, gdy Wykonawca 

zabezpieczy Zamawiającego we wskazaną bieliznę w momencie podpisania umowy w 

maksymalnej ilości podanej przez Zamawiającego tj. 200 kg? 

Odpowiedź: NIE . Zgodnie z SIWZ. 

SIWZ 3.1. 

Czy Zamawiający odstąpi od podwójnego pakowania bielizny i dopuści pakowanie w folię a 

następnie w kosz zabezpieczony pokrowcem?  

Odpowiedź: NIE . Zgodnie z SIWZ. 

Wzór umowy § 4 punkt 3:  

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wystawiania faktur za okres 7-mio dniowy i dopuści 

możliwość wystawiania faktury po zakończonym miesiącu? 

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy możliwość wystawiania faktury po zakończonym 

miesiącu. 

Wzór umowy § 4 punkt 5:  

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wystawiania faktur na dany oddział szpitalny? 

Powyższe informacje znajdują się na dokumentach wydań.  

Odpowiedź: NIE.  Zgodnie z SIWZ. 

Wzór umowy § 8 punkt 1.1:  



Czy Zamawiający dopuści możliwość, aby kara umowna naliczana była od wartości 

niezrealizowanej części rocznej umowy?  

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy § 8 punkt 1.1 

Wzór umowy § 8 punkt 1.1:  

Czy Zamawiający obniży wysokości kary do 10% niezrealizowanej części  rocznej umowy?  

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy § 8 punkt 1.1 

Wzór umowy § 8 punkt 1.2:  

Czy Zamawiający obniży wysokości kary do 5% niezrealizowanej części  rocznej umowy?  

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy § 8 punkt 1.2 

Wzór umowy § 8 punkt 1.3:  

Czy Zamawiający obniży wysokości kary do 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto?  
Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy § 8 punkt 1.3 
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Sprawę prowadzi: 
Mirosława Turzańska 
Tel. 61 8506 295 
 

 

 

 


