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NZ/…230…/2021                                                                                     Jelenia Góra, dnia 22.04.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/12/03/2021 Kompleksowa usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb 

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej oraz w jednostkach 

zamiejscowych. Publ. DUUE: 2021/S 063-160053 z dnia 31.03.2021 r. 

 

         Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak               

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami oraz zmianę w zapisie dot. 

załącznika nr 2. 
 

ZESTAW 1: 

 
Pytanie nr 1: 

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego 

stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym  wypowiedzeniem. 

 

W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 3 lat w momencie zawierania 

umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć 

negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w 

sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. 

Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw 

prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie 

są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. 

Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli  pojawianie się nowych technologii 

wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna 

ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do 

zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo 

zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ.  

Pytanie nr 2: 

Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu nie wprowadził jakichkolwiek wymogów 

dotyczących doświadczenia w realizacji usług o charakterze przedmiotu zamówienia. Wobec 

obecnych zapisów ofertę mogą złożyć firmy które nigdy nie wykonywały usługi prania dla obiektu 

szpitalnego o tak dużym wolumenie (prawie 20 000 kg miesięcznie) i złożoności asortymentu. 

Zamawiający jako gospodarz postępowania powinien przede wszystkim zapewnić sobie gwarancję 
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należytego wykonania przyszłej umowy, dopuszczając do postępowania podmioty wykwalifikowane, 

które mają doświadczenie w obsłudze obiektów szpitalnych. Brak powyższego może narazić 

Zamawiającego na nienależyte wykonanie usługi, co więcej zakłócenie pracy obiektu szpitala w 

okresie pandemii COVID-19. Wobec powyższego prosimy o wprowadzenie zapisów: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonali lub wykonują przez okres  min. 12 miesięcy, co najmniej dwie usługi 

kompleksowego prania bielizny szpitalnej w ilości min. 15 000 kg miesięcznie oraz wartości min.            

1 500 000 zł (każda) wraz z  podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz przedłożą dowody określające, że te 

usługi zostały wykonane należycie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zapis w SWZ pkt.3 ppkt 11:Wymagania stawiane Wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonali lub wykonują przez okres  min. 12 miesięcy, co najmniej dwie usługi 

kompleksowego prania bielizny szpitalnej  o wartości min. 500 000 zł (każda) wraz z  podaniem 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane oraz przedłożą dowody określające, że te usługi zostały wykonane należycie.  

 

Pytanie nr 3: 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania tj.: 

od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro; 

od 1 sierpnia 2019 r. –  zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro. 

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca będzie mógł wysyłać do Zamawiającego faktury 

elektroniczne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne. 

 

Pytanie nr 4: 

Zamawiający w załączniku nr 2 do SWZ tj. formularz cenowy nie wpisał szacunkowej ilości 

zamówienia. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż wykonawca powinien umieścić tam sumę ilości 

zawartych w Rozdziale VI Opisu Przedmiotu Zamówienia dla poszczególnych jednostek tj. 17 800 

kg. 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy. 17 800 kg na 1 miesiąc. Zmieniony wykaz asortymentowo-cenowy w załączeniu. 
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Pytanie nr 5: 
Zamawiający w zapisach SWZ pkt. 3.3 oraz pkt 3.7 zastrzegł sobie prawo do niewykorzystania 

całości zamówienia bez praw do roszczeń z tego tytułu przez wykonawcę. 

Zamawiający nie określił minimalnego zakresu zamówienia jednocześnie zastrzegając dla siebie w 

ww. postanowieniach SWZ możliwość dowolnych ograniczeń wielkościowych.  

Zgodnie z art. 433 ustawy Pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 

możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej 

wartości lub wielkości świadczenia stron.   

 

Prosimy zatem o wprowadzenie do treści SWZ zastrzeżenia: 

Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może wynosić maksymalnie 10% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 ust.2 projektu umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zapis do treści SWZ  pkt 3.13: Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy może wynosić maksymalnie 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 

ust.2 projektu umowy. 

 

Pytanie nr 6: 

Zgodnie z art. 436 pkt 3 umowa winna zawierać łączną maksymalną wysokość kar umownych, 

których mogą dochodzić strony. 

Prosimy zatem o wprowadzenie do treści umowy zapisu:  

,,Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu z 

tytułu kar umownych, o których mowa w projekcie umowy nie może przekroczyć 10% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w §3  ust. 2”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zapis do treści umowy § 7 pkt 4: 

 ,,Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu z 

tytułu kar umownych, nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto wskazanego w §3  ust. 2”. 

 

Pytanie nr 7: 

Zgodnie z art. 436 ustawy w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy umowa 

musi zawierać zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

– stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
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– wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

– zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

– zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. 

U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Należy stwierdzić, że Zamawiający nie zawarł w treści projektu umowy zapisów dotyczących 

wymogów wynikających z ustawy w pełnej treści pomijając stawkę godzinową oraz PPK. Prosimy o 

zmianę zapisów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy jak w pytaniu nr 7 ( §3 pkt 4 projektu umowy ). 

Pytanie nr 8: 

Uprzejmie proszę o zmianę terminu waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy o wskaźnik GUS. 

Pierwszy termin waloryzacji o ww. wskaźnik GUS może nastąpić po 18-tu miesiącach 

obowiązywania kontraktu. Termin obowiązywania umowy to 24 miesiące. Wobec powyższego 

biorąc pod  uwagę, że ww. waloryzacja następuje na 6 m-cy przed zakończeniem umowy, to 

wątpliwym jest rzeczywistą wolą Zamawiającego była aktualizacja wynagrodzenia wykonawcy o 

ww. wskaźnik. Termin uczestnictwa Zamawiającego w zmienionych kosztach realizacji zamówienia 

świadczy, że wolą Zamawiającego jest dokonanie czynności prawnych skutkujących obejściem 

przepisów prawa. Zachowania takie są kwalifikowane jako obarczone wadą prawną i niewywołujące 

skutków prawnych. Wobec powyższego uprzejmie proszę o zmianę  umowy polegającą na 

wprowadzenie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy o wskaźnik GUS w pierwszym kwartale 

każdego rozpoczętego roku realizacji umowy według wskaźnika wzrostu cen, publikowanego przez 

GUS w Biuletynie Statystycznym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść § 3 pkt 3 na:  

Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

obowiązują przez cały okres trwania umowy.  

 

 

Pytanie nr 9: 

Zamawiający w formularzu ofertowym pkt. 3 zawarł zapis o stałości cen przez cały okres 

obowiązywania umowy, co stoi w sprzeczności z zapisami o możliwości zmiany wynagrodzenia 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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zawartej w zapisach umowy. Wnosimy o usunięcie zapisu lub wprowadzenia zastrzeżenia o zapisy 

umowne. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ Zamawiający nie przewiduje zmiany cen usługi, poza przypadkami wskazanymi w 

ustawie p.z.p.  

 

 

Pytanie nr 10: 

Zamawiający w zakresie kryterium oceny ofert dopuszcza wykazanie się certyfikatem według normy 

ISO 9001:2008. Uprzejmie informujemy, iż norma ta jest już nieaktualna. Zastąpiła ja norma ISO 

9001:2015. Okres przejściowy dla normy ISO 9001:2008 zgodnie z opublikowaną przez IAF 

rezolucją 2017-13 w sprawie okresu przejściowego zakończył się w dn. 14.09.2018 r. Obecnie zatem 

nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008 i tylko nowa norma ISO 9001:2015 wydawana 

jest przez jednostki certyfikujące. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający zaakceptuje i 

wymaga certyfikatu ISO 9001:2015. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje wymóg posiadania certyfikatu wskazanego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 11: 

Zamawiający w zapisach umowy jak również w formularzu ofertowym pozostawił do wypełnienia 

termin płatności zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, zastrzegając jedynie maksymalny termin 60 

dni. Z uwagi na to, iż termin płatności nie jest elementem oceny oferty wnosimy o jego ustalenie lub 

potwierdzenie, iż wykonawca może wpisać formularzu termin 30 dni. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 12: 

Zamawiający w SWZ w rozdziale I punkt 3, podpunkt 6 czyni wymóg tu cytat: „Wymaga się 

zapewnienia stosowania środków piorących, chemicznych i dezynfekcyjnych, które posiadają 

wymagane atesty, zezwolenia i opinie„ Czy także w odniesieniu do worków foliowych 

przeźroczystych, w które będzie pakowana bielizna czysta Wykonawca winien posiadać stosowne 

atesty, certyfikaty mówiące o bezpieczeństwie produktu dla zdrowia człowieka wydane przez 

autoryzowaną  jednostkę certyfikującą? Czy Wykonawca powinien załączyć do oferty taki atest, 

certyfikat na worki foliowe przezroczyste wymagane przez Zamawiającego do pakowania bielizny 

czystej razem z wykazem środków? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga atestów w stosunku do worków foliowych. 
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Pytanie nr 13: 

Czy chcąc, aby przedmiot zamówienia był realizowany w pralni, która zapewni Zamawiającemu 

najwyższą jakość świadczonych usług prania i dezynfekcji, pralnia powinna posiadać wdrożony i 

certyfikowany system kontroli skażenia biologicznego tekstyliów PN-EN 14065:2016 I RABC, co 

najmniej w zakresie usługi prania, dezynfekcji, czyszczenia chemicznego tekstyliów oraz transportu? 

Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia 

akredytowanego certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem 

zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ.  

Pytanie nr 14: 

Zamawiający w SWZ w rozdziale I punkt 3, podpunkt 11 czyni wymóg tu cytat: „Wykonawca powinien 

posiadać pralnię spełniającą wymogi pralni szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-

epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej”  

W obecnym stanie prawnym w Polsce nie ma aktów prawnych regulujących wymagania, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia do pralni szpitalnych i 

pralni wykonujących usługi dla szpitali. W związku z powyższym czy Zamawiający rozumie pralnię 

Wykonawcy jako spełniającą wymogi pralni szpitalnej zgodne z wymogami sanitarno-

epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej zorganizowaną wg wymogów 

między innymi w uchylonym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie 

wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej i uzna spełnienie wymogu w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę 

protokoły kontroli, opinie sanitarne lub dokumenty równoważne wydane przez Państwowy Inspektorat 

Sanitarny, które stwierdzają wytyczne w/w rozporządzenia, że pralnia posiada zachowaną pełną barierą 

higieniczną rozumianą jako całkowite wyeliminowanie możliwości stykania się bielizny czystej z brudną 

oraz pracowników z tych dwóch stref, w tym: 

a) Strefa brudna pralni– w której skład wchodzą miejsca przyjmowania  

i składowania brudnej bielizny, załadunku bielizny do pralnic, pomieszczenia sanitarno-higieniczne 

 

b) Strefa czysta pralni – w której skład wchodzą obszary wyładunku bielizny  

z pralnic, suszenia, prasowania, pomieszczenia składowania materiałów wypranych i 

zdezynfekowanych, pomieszczenia wydawania prania czystego 

 

c) Trójstopniowa śluza usytuowana między strefą czystą i brudną oddzielającą oba obszary ścianami do 

pełnej wysokości pomieszczenia 

• W ścianę dzielącą pralnię na dwie strefy wmontowane są urządzenia pralnicze z oddzielnymi 

otworami do załadowania i rozładowania odpowiednio w strefie brudnej i czystej a także 

wydzielone pralnice do prania bielizny zakaźnej i dziecięcej oraz komora dezynfekcyjna 
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• Maszyny powinny być wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące i 

dezynfekcyjne oraz urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji 

• W pralni musi znajdować się myjnia pojemników i wózków do transportu bielizny z 

zastosowaną barierą higieniczną oddzielająca strefę brudną od czystej. W ścianę dzielącą 

pomieszczenia powinny być wmontowane przelotowe automatyczne urządzenia myjąco-

dezynfekcyjne przeznaczone do tego celu 

• Strefa brudna i czysta pralni powinny być podłączone do oddzielnych zespołów 

wentylacyjnych. W strefie brudnej należy utrzymywać podciśnienie w stosunku do strefy 

czystej  

 

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający poprzez wymóg postawiony w SWZ dotyczący 

posiadania pralni spełniającej wymogi pralni szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-

epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej wymaga aby pralnia spełniała 

wymogi techniczne opisane powyżej. 

 

Nadmieniamy, że Państwowy Inspektor Sanitarny w ramach sprawowania nadzoru nad pralniami 

świadczącymi usługi dla jednostek ochrony zdrowia a w szczególności dla szpitali, kieruje się 

kryteriami tożsamymi z przytoczoną treścią Rozporządzenia. 

Wydanie pozytywnej decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego  dopuszczającej pralnię do 

świadczenia usług dla szpitali wymaga spełnienie co najmniej wskazanych warunków. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dodaje zapis do treści SWZ pkt 5.2 dotyczący warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych terminie, 

aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów (w oparciu o warunki 

wskazane w pkt 5): 

1) w celu potwierdzenia dla posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca przedkłada następujące 

dokumenty dowodowe: 

a) pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej (właściwej miejscowo) wydaną nie poźniej niż 

36 miesięcy przed dniem składania ofert, potwierdzającą, że pralnia w której będzie realizowana 

usługa, posiada pozytywną opinię sanitarną w sprawie oceny pomieszczeń przeznaczonych na usługi 

pralnicze, tym w zakresie prania bielizny szpitalnej, 

Pytanie nr 15: 

W nawiązaniu do powyższego pytania prosimy o doprecyzowanie jak Zamawiający będzie 

weryfikował wykonawcę w zakresie spełnienia wymogów posiadania pralni szpitalnej zgodnie z 

wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej. 

Prosimy o potwierdzenie, iż przed dokonaniem wyboru oferty wymagane będzie przedłożenie przez 

Wykonawcę dokumentu wydanego w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy przed dniem składania 
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ofert w formie zaświadczenia właściwego organu sanitarno - epidemiologicznego potwierdzającego, 

iż pralnia spełnia wymogi techniczne opisane powyżej. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pytaniem i odpowiedzią nr 14 należy przedłożyć opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

wydaną nie poźniej niż 36 miesięcy przed dniem składania ofert. 

UWAGA !! 

Zmianie ulega zapis w załączniku nr 2 do SWZ – formularz cenowy (kolumna D), treść SWZ  

pkt 5 oraz treść projektu umowy  § 3 pkt. 3. 

Zamawiający zamieszcza wzór aneksu do umowy – załącznik nr 2 do umowy. 

 

Było: 

Szacunkowa ilość zamówienia na okres 36 miesięcy 

 

Jest: 

Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy 

 

 

Zamawiający wnosi zapis do treści SWZ dotyczący pkt-u 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, 

jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu: 

 

Wykonawca do ofert dołączy: 

 

1. Oświadczenie Wykonawcy, że Pralnia znajduje się pod stałym nadzorem sanitarnym. 

2. Oświadczenie, że posiada zgodnie z polskim prawem certyfikaty, atesty, zezwolenia na 

prowadzenie działalności będącej przedmiotem umowy. 

3. Oświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość  

mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej. 

4. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wdrożonego planu higieny pralni. 

5. Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie złożone dokumenty dotyczą pralni, w której będzie 

wykonywana usługa. 

6. Wykaz używanych profesjonalnych środków chemicznych piorących i dezynfekcyjnych do 

bielizny szpitalnej w tym do noworodkowej i dziecięcej. 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 

wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków zamówienia 

i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                          Z poważaniem 
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