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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

 

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2020 r. 
Znak sprawy: 13/2020 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług prania, wynajmu odzieży 
operacyjnej oraz kompletów odzieży dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod nr 771724-N-2020 z dnia 23.12.2020 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-
msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w ramach kontroli jakości wykonywanej usługi termin takiej wizyty był 
uzgadniany wcześniej z Wykonawcą chociażby ze względów bezpieczeństwa? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca przedstawiał Zamawiającemu w sposób polegający na 
dostarczeniu do jego siedziby kopii badania mikrobiologicznego technologii prania dezynfekcyjnego raz na pół 
roku lub na wezwanie Zamawiającego, zgłaszane nie częściej, niż raz na kwartał? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 3 
Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu zgodności z normą PN-EN ISO 20743 Tekstylia. Wyznaczanie 
aktywności antybakteryjnej wyrobów włókienniczych. 
Czy Zamawiający potwierdza, że postawiony wymóg  dotyczy wyłącznie pozycji 2 i 4  
z załącznika nr 1 SOPZ, tj. dla wyrobów z wykończeniem w sposób zapobiegający namnażaniu się bakterii? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w §5 ust. 5 na: 

a) w wysokości 300,00 za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu odzieży operacyjnej lub kompletów 
odzieży na tzw. pierwszy dzień; 

b) w wysokości 3% wynagrodzenia miesięcznego za każdy stwierdzony przypadek nieterminowego 
dostarczenia bielizny czystej, 

c) w wysokości 3% wynagrodzenia miesięcznego za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia bielizny ze 
skażeniami mikrobiologicznymi, 

d) w wysokości 0,5% wynagrodzenia miesięcznego za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia bielizny 
niedopranej, niewłaściwie zapakowanej, niedoprasowanej, niedomaglowanej, 

e) w wysokości 0,5% wynagrodzenia miesięcznego za każdy stwierdzony przypadek niewłaściwego stanu 
sanitarnego samochodu do przewozu bielizny; 
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f) w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności: transportu bielizny (w tym także załadunek, rozładunek), 
prania, dezynfekcji, suszenia, maglowania, prasowania, odplamiania, czyszczenia chemicznego, 
składania, segregacji i pakowania bielizny oraz czynności szwalniczo – krawieckich na umowę o pracę, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek; 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
 
 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

dr n. med. Marek Lewandowski 
/podpis na oryginale/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


