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Opole, 14.03.2023r.  

Nr sprawy: FAZ.2800.7.1.2023.TP.AD 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – z możliwością negocjowania 
treści ofert w celu ich ulepszenia,  zgodnie z  art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Ustawy PZP którego 
przedmiotem jest: „Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej dla 
SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu przez okres 20 miesięcy” nr postępowania: FAZ.2800.7.2023-TP. 
 
 
Działając w oparciu o art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 
2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych pytań. 
 

 

Pytanie I 

Pytanie 1 
W formularzu asortymentowo cenowym – załącznik nr 2 oraz w formularzu ofertowym – załącznik nr 4 należy podać 
wartość dzierżawy poprzez zsumowanie pozycji od 1 do 13 kolumny nr 11 i 13 formularza asortymentowo cenowego.  
Proszę o sprawdzenie czy nie nastąpiła tutaj pomyłka i czy Zamawiającemu nie chodziło o podanie sumy 
wartości pozycji od 1 do 12,  które to pozycje zawierają koszty usługi prania plus dzierżawy, a nie samej 
dzierżawy co naszym zdaniem także powinno być doprecyzowane. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej i odpowiednio modyfikuje Załącznik nr 4 – 
Formularz ofertowy. 
 
Pytanie 2 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do 
SWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
(art. 125 ust 4 Ustawy PZP). 
 
Proszę o wyjaśnienie w jakim zakresie oświadczenie musi złożyć jeden z konsorcjantów (dotyczy punkt 1 
oświadczenia), który będzie realizował zamówienie wraz z drugim konsorcjantem w obiekcie pralni będącym 
własnością drugiego konsorcjanta przy współudziale swoich pracowników oraz przy współudziale w 
finansowaniu inwestycji związanej z zakupem asortymentów przeznaczonych do świadczenia usługi prania 
wraz z dzierżawą.  
Należy także wspomnieć iż konsorcjanci wykonują wspólnie inne zamówienia i  posiadają  wymagane doświadczenie. 
Dla nas oczywistym jest iż każdy z członków konsorcjum może wskazać iż dysponuje pralnią czy pojazdami w ramach 
konsorcjum bez względu, który z członków konsorcjum jest właścicielem pralni lub pojazdów a co za tym idzie wszelkie 
dokumenty związane z tymi środkami trwałymi (opinie sanitarne, pozwolenia, certyfikaty itp.) są wystawiane na 
właściciela tych środków trwałych, które w ramach konsorcjum są do dyspozycji całego konsorcjum, które będzie 
realizować zamówienie. 
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Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni złożyć  dokumenty 
wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale XI SWZ.  
 
Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:  
1) Modyfikację Załącznika nr 4 do SWZ 
2) Zmianę w SWZ na stronie  tytułowej: 

 

Termin składania ofert:     15.03.2023r. godz. 10:00        16.03.2023r. godz. 10:00                   

Termin otwarcia ofert :               15.03.2023r. godz. 10:05         16.03.2023r. godz. 10:05                                       

Termin związania wykonawcy ofertą  upływa w dniu: 13.04.2023r.  14.04.2023r. 
 
 
 
 
 
Opracowali:                        Zatwierdził:                     
E. Duda   Marek Staszewski              
M. Kalska         Dyrektor                     
H. Barchańska  SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii            
A. Dudzińska     /dokument podpisany elektronicznie/ 
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