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L.dz. SSM.DZP.200.92.2019 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
na świadczenie usług pralniczych, dzierżawa bielizny, odzieży szpitalnej i operacyjnej.. 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 05.06.2018 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na 
nie odpowiedziach. 
 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1,2 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 05.06.2018 r. pytaniami do siwz 

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na 
nie odpowiedziach. 
 
Dotyczy zapisów SIWZ oraz projektu umowy: 
1. Prosimy o doprecyzowanie jakiego sprzętu potrzebuje Zamawiający tzn. wyszczególnienie 
rodzaju anten, czytników i liczby komputerów oraz wskazanie lokalizacji w której sprzęt będzie 
funkcjonował? Wyposażenie Zamawiającego w jeszcze jeden komplet urządzeń oraz prowadzenia 



wydawania bielizny "online" spowoduje znaczący wpływ na koszty usługi (czas pracy magazynu, 
wartość sprzętu RFID) oraz zwiększy koszty funkcjonowania personelu szpitalnego, gdyż wydłuży 
czas pracy personelu w zakresie obiegu bielizny szpitalnej w technologii RFID. 
2. Czy w przypadku ubytku asortymentu z winy Zamawiającego powyżej 5% Zamawiający 
dopuszcza wzięcie odpowiedzialności materialnej za ubytki? 
3. Prosimy o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia wózków transportowych pokrowcami 
zewnętrznymi z uwagi na to, że bielizna czysta na czas transportu zabezpieczona jest 
pokrowcami wewnętrznymi z kapturem oraz dodatkowo każdy pakiet bielizny umieszczony w 
wózku transportowym jest zabezpieczony jednorazowym opakowaniem foliowym. 
Kontakt ze środowiskiem zewnętrznym wózka z bielizną jest minimalny i ma miejsce tylko 
w trakcie przeładunku wózków z samochodu do budynku szpitala. Wózki transportowe 
nie są wykorzystywane do transportu wewnętrznego w obrębie Szpitala. Wprowadzenie 
dodatkowego zabezpieczenia zewnętrznego wpływa bezpośrednio na zwiększenie kosztów 
usługi oraz ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. 
4. Czy Zamawiający dopuści możliwość pakowania poduszek i jaśków odpowiednio po 3 szt. i 5 
szt.? Indywidualne pakowanie realnie podwyższa koszt usługi i wpływa na zwiększenie ilości 
odpadów wprowadzanych do środowiska. Jednocześnie przychylamy się do pakowania kołder 
pojedynczo w worek. 
5. Czy Zamawiający dopuści możliwość pakowania odzieży po 5szt. w folię? Indywidualne 
pakowanie realnie podwyższa koszt usługi i wpływa na zwiększenie ilości odpadów 
wprowadzanych do środowiska. 
6. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu doszywania szelek do spódnic, które są własnością 
Zamawiającego? Asortyment, który będzie podlegał dzierżawie będzie miał fabrycznie wszyte 
szelki w spódnicach. W przypadku braku zgody na powyższe koszt wszywania szelek do spódnic 
będzie uwzględniony w cenie usługi i wpłynie to realnie na podwyższenie kosztów świadczenia 
usługi. 
7. W związku z zabezpieczeniem Zamawiającego w odpowiednie ilości bielizny gwarantujące 
płynność pracy oddziałów w weekend'y, Wykonawca prosi o odstąpienie od dostaw i odbiorów 
bielizny w soboty w ogóle. Odbiór bielizny po godz. 19:00 w znaczący sposób wpływa na koszty 
usługi, dlatego też zasadne będzie, aby odbiór bielizny od poniedziałku do piątku miał miejsce 
najpóźniej do godz. 14:00. 
 
Ad.1. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ i § 1 pkt. 2 ppkt 9 wzoru umowy - planowane jest 
funkcjonowanie sprzętu  w punkcie przyjmowania i wydawania bielizny czystej oraz w punkcie 
przyjmowania i wydawania bielizny brudnej. Zamawiający wymaga sprzętu w ilości i rodzaju 
asortymentu niezbędnego do funkcjonowania systemu w pomieszczeniach jw. oraz jednego  
zestawu komputerowego z  oprogramowaniem do monitorowania bielizny i drukarki do stacji 
łóżek. Wymagania zawarte w SIWZ mają usprawnić nadzór nad realizacją usługi. 
Ad.2 
Nie. 
Ad.3 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.4 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.5 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.6 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.7 
Zamawiający wyraża zgodę na odbiór bielizny nie wcześniej niż o godz. 17.oo. Pozostałe warunki 
SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Pytania dotyczące istotnych warunków umowy: 



1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 4 wzoru umowy zostały dodane słowa „, będące 
następstwem prawidłowego używania”? 
Uzasadnione jest aby Zamawiający był zwolniony od odpowiedzialności za zużycie dzierżawionej 
bielizny wyłącznie wówczas, gdy zużycie nie było zawinione przez Zamawiającego. 
2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust. 3 wzoru umowy po wyrażeniu „w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie” zostało dodane wyrażenie „, nie krótszym niż 5 dni roboczych,”? Czy 
Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści „Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia powyższych 
dokumentów nie częściej niż jeden raz na kwartał.”? 
Przygotowanie dokumentacji, o której mowa w § 13 ust. 3 wzoru umowy, wymaga znacznego 
nakładu pracy. Dlatego minimalny termin do złożenia dokumentacji, a także ilość ewentualnych 
wezwań do złożenia tej dokumentacji, nie powinny być dowolne i powinny być uregulowane w 
umowie. Zwłaszcza, że brak terminowego złożenia dokumentacji jest zagrożony wysoką karą 
umowną. 
3. O jakie konkretnie przypadki nieterminowości w świadczeniu usługi oraz niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy chodzi w § 16 ust. 1 wzoru umowy? 
Aktualna treść § 16 ust. 1 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek odstąpienia od 
umowy i wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym 
np. w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „…możliwość odstąpienia od umowy musi być 
bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na 
okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.” 
4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 16 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o 
następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zleceniodawca pisemnie 
wezwie Zleceniobiorcę do należytego wykonywania umowy.”? 
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby 
przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania 
umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć 
skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo 
Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 
dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu 
treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także 
interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej 
zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 
lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 
grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12, w wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r. KIO 2280/16 oraz w 
wielu innych orzeczeniach. 
 
Ad.1 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.2 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.3 
Wszystkie wynikające z umowy. 
Ad.4 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 

 

Dnia 14.06.2019 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl 


