Gdańsk, dnia 2015.10.20

dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych na sukcesywne usługi prania oraz naprawy pościeli, ręczników, odzieży
i innego asortymentu, znak: 16/ZP/2015

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w
toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
L.p.

Treść pytania

Odpowiedź

1.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu (Opis przedmiotu
zamówienia pkt. 5 i 6 ) odbioru i zwrotu przez
Wykonawcę asortymentu stanowiącego przedmiot
zamówienia z obiektów wymienionych w pkt. 3 w soboty,
niedziele i święta? Czy Zamawiający dopuści przyjęcie
zapasu bielizny oferowanej przez Wykonawcę w ilości
wystarczającej na zabezpieczenie okresu świat i
weekendów?

Nie, Zamawiający podtrzymuje
zapisy SIWZ (opis przedmiotu
zamówienia). Zamawiający nie
dopuszcza również możliwości
mieszania asortymentu
Zamawiającego i Wykonawcy.

2.

Czy
Zamawiający
może
określić
częstotliwość
„dodatkowej usługi prania ekspresowego” (w cenach
prania zwykłego) odzieży gości hotelowych
(Opis
przedmiotu zamówienia pkt.15) ? Czy Zamawiający miał
na myśli pranie ekspresowe wyłącznie w dni powszednie?

Zamawiający nie ma możliwości
określenia częstotliwości
występowania usługi ekspresowej,
z uwagi na fakt, iż decyzję o jej
wykonaniu podejmują goście
hotelowi.
Pranie expresowe dotyczy
wszystkich dni tygodnia, łącznie z
weekendem i świętami.

3.

Czy w przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń
asortymentu w następstwie procesu prania Zamawiający
zgadza się, aby wykonawca był zobowiązany do naprawy
wyrządzonych szkód, a dopiero gdy nie będzie to
możliwe do wymiany wadliwego asortymentu na
asortyment wolny od wad?

Jeśli uszkodzenia będą w
niewidocznym miejscu np. na
szwach Zamawiający wyraża zgodę
na naprawę asortymentu. Zgoda
nastąpić może tylko po weryfikacji
uszkodzenia przez Zamawiającego
i uzgodnieniu z Wykonawcą

sposobu naprawy uszkodzonego
asortymentu.
4.

Prosimy o wyjaśnienie i uzasadnienie przesłanek We wzorze umowy, w § 1 usuwa
wyłączenia możliwości powierzenia części zamówienia się ust. 23.
podwykonawcom na podstawie art. 36 ust. 5 PZP.
Wyłączenie możliwości powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcom jako wyjątek musi być
szczególnie uzasadnione, stąd też wnosimy o
uzasadnienie tej decyzji Zamawiającego (umowa par. 1
ust. 23).

5.

Czy Zamawiający dopuści możliwość powierzenia części Wykonawca wskazuje, zgodnie z
usługi podwykonawcy? Dopuszczenie ww. formy realizacji treścią formularza ofertowego,
usługi umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo. jaką część zamówienia powierzy
do wykonania podwykonawcy.

6.

Czy Zamawiający może określić faktyczną ilość odzieży
służbowej oraz bielizny pościelowej wymienionych w
tabeli nr 24 oraz poz. 1 tabeli 24 (poszwa, poszewka,
prześcieradło duże, małe)?

7.

Ilość tego asortymentu jest
zmienna. Wszystkie 3 obiekty
zakupują asortyment 1x w roku w
różnych miesiącach. Dom Muzyka
w
listopadzie
zakupi
nowy
asortyment. Zamawiający określił
ilość asortymentu objętego usługą
prania w 1 miesiącu, stanowiącą
podstawę
skalkulowania
ceny
oferty w załączniku nr 1 do SIWZ
(tabela).

Pytania do wzoru umowy

8.

Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że Wykonawca Tak, Zamawiający wyraża zgodę na
może odmówić realizacji usługi w przypadku, gdy proponowany zapis. We wzorze
opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?
umowy, w § 5 dodaje się ust. 4 o
następującej treści : W przypadku
jeśli opóźnienie w zapłacie za
świadczoną usługę przekracza 60
dni, Wykonawca może odmówić
realizacji usługi stanowiącej
przedmiot umowy.

9.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar w par. 7 Nie, Zamawiający podtrzymuje
ust.1 do 1000,00 zł ?
zapisy wzoru umowy.

10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary Nie, Zamawiający podtrzymuje

umownej do 0,5 % wynagrodzenia brutto za poprzedni zapisy wzoru umowy.
miesiąc za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi?

Z poważaniem

