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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
 

 

DZp.DGt.68.1.2017 

 

Rybnik, 17.05.2017 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na świadczenie usług prania wraz z najmem bielizny pościelowej, kołder i poduszek 

oraz serwisu bieliźniarskiego dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.68.1.2017) 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 17.05.2017 r. 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia co następuje: 
 

Pytania: 1 i 2 

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 2, ppkt 5, jak 

i w Załączniku nr 10 do SIWZ – Projekt umowy pkt 2, ppkt 5 wymaga otagowania całego 

dzierżawionego asortymentu oraz dodatkowo: 

a) materacy 

b) fasonówki ( odzież ochronna personelu) 
 

Pytanie 1 

Uprzejmie informujemy, że zamocowanie taga w sposób tradycyjny ( klejenie lub przyszycie) 

w materac z gąbki nie jest możliwe. Jedynym sposobem jest ingerencja w  strukturę materaca, 

włożenie taga i ponowne sklejenie uszkodzonej części. Niestety istnieje pewność, że podczas kilku 

procesów prania i dezynfekcji sklejona część ulegnie uszkodzeniu. 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby otagowaniu poddany został tylko pokrowiec, który jest 

elementem materaca? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, żeby otagowaniu poddany został tylko pokrowiec, który jest 

elementem materaca. Otagowanie pokrowca będzie równoznaczne z otagowaniem materaca. 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający może podać ilości sztuk fasonówki (odzieży ochronnej personelu) i innego 

asortymentu będącego własnością Zamawiającego, który będzie wymagał otagowania? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w trakcie trwania umowy przewiduje do otagowania ok. 3 000 fasonówki (na 650 

pracowników personelu medycznego) oraz docelowo 878 szt. pokrowców. 
 

 

 



Pytanie 3 

Zamawiający w Formularzu Załączniku Nr 2 pkt. 2 zapisał: 

1. Wysokość ulgi na PFRON: …… % miesięcznie, tj. …………… PLN brutto (słownie: 

…………………………) 

Przy założeniu 48 m-cy trwania umowy kwota ulgi wynosi …………… PLN brutto (słownie: 

…………………………), 

 a w projekcie umowy §6: 

pkt.10 

Wysokość ulgi składki na PFRON zaoferowana przez Wykonawcę miesięcznie wynosi 

…………… PLN brutto (słownie: …………………………), co w ciągu 48 miesięcy daje 

…………… PLN brutto (słownie: …………………………).* 

* dotyczy Wykonawcy oferującego ulgę w składkach na PFRON 
 

Mając na uwadze, że ilości asortymentu przekazywanego do pralni w każdym miesiącu będą różne, 

a więc i kwoty faktur też będą różne, a co za tym idzie wysokość odpisów też i nie będzie to 

zależne od Wykonawcy,  prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wpisane deklaracje kwotowe 

w zał. Nr 2 pkt 2 ppkt.1 i w projekcie umowy pkt 10 bedzie traktował jako szacunkowe 

i orientacyjnie, a podstawą do wyliczeń ulg będzie rzeczywista wartość faktury faktury 

i deklarowany % odpisu? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający do comiesięcznych rozliczeń będzie przyjmował deklarowany % odpisu składki na 

PFRON w wysokości deklarowanej w ofercie. 

Kwotę odpisu zamieszczoną w umowie należy traktować jako średnią w stosunku do pełnej 

wartości oferty podzieloną przez 48 miesięcy. 
 

Pytanie 4 

Zamawiający w Projekcie Umowy §6 pkt 9 zapisał: 

W przypadku, gdy na skutek okoliczności dotyczących Wykonawcy, wysokość ulgi 

w składkach na PFRON, którą z tytułu realizacji umowy uzyska Zamawiający, będzie niższa niż 

wysokość ulgi zadeklarowana w oświadczeniu Wykonawcy w ofercie przetargowej, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu różnicę. Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia tej różnicy 

z wynagrodzenie miesięcznego należnego Wykonawcy. Okres rozliczeniowy przyjęty przez 

Zamawiającego wynosi 1 miesiąc.* 
 

Prosimy o odpowiedź czy rządowe lub inne ustawowe zmiany przepisów dotyczące zmian 

wysokości ulg w składkach na PFRON, które  będą miały wpływ na niższą wysokość ulgi od 

deklarowanej, Zamawiający będzie traktował jako okoliczności dotyczące Wykonawcy i czy będzie 

to skutkowało potrąceniu różnicy? 
 

Odpowiedź: 

Jeśli zmiana wysokości odpisów na PFRON przekazywana Zamawiającemu przez Wykonawcę 

będzie wynikiem zmiany przepisów w tym zakresie, to nie będzie to skutkowało potrąceniem 

Wykonawcy różnicy we wzajemnych rozliczeniach. 
 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 

 

 

 

 Z poważaniem 

  

Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 

 


