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DoĘcry: przetargu nieograniczonego na u§ługę prania bielizny i odzieĘ szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny
szpitalnej i odzieĘ ochronnej oraz kompleksowym serwisem

Lp pytanie Odpowiedź

1 STWZ pkt III ppkt 1

Czy Zamawiający mógłby doprecyzowaó czy odbiór brudnej i dostarczenie
czystej bielizny odbyrvać będzie się w dni robocze tj. od poniedziŃku do piątku z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych?

Zamawiający oczekuje
dostawy i odbioru od
poniedziałku do soboĘ za
wyjątkiem dni ustawowo
wolnych

ż SIWZ pkt III ppkt 3.11)
Czy Zamawiający dopuści pakowanie bielizny operacyjnej płaskiej w ilości od 10

do 20 szt. w zależności od więlkości asoĘmentu? Prześcieradła po 10 sź,
podkłady po ż0 sń?

Zgodnie zSIWZ

3 SI\ryZ pkt III ppkt 3.12)

Czy Zamawiający odstąpi od umieszczania na opakowaniu nazwy asoĄmentu i
ilości sźuk w paQzQę, informacje te zawartę są na dokumencie wydania, który
dołączony jest do każdej dostawy bielizny na dany oddziŃ?

Zgodnie zSIWZ

4 SI\ryZ pkt III ppkt 3.13)
Czy Zamawiający odstąpi od umieszczania na opakowaniu nazvvy asoĘmentu i
ilości sztuk w paazcę, informacje tę zawarte są na dokumencie wydania, który
dołączonyjest do każdej dostawy bielizny na dany oddział?

Zgodnie z SIWZ

5 SIWZ pkt III ppkt 7

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy termin płatności wynosi 30 dni, czy
zgodnie zzałączniktem nr 10 §2 pkt 5?

Termin płatności wynosi 60

6 Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zał. Nr 1

Czy wykona,wca oczekuje, aby do ofeĘ dołączyó komplet zaproponowanej
odzieĘ, azy na w ęzw anie?

Tak, Zama-wiający
oczekuje, aby do ofeffy
dołączyó komplet
zaproponowanej odzieĘ

1 Wzór umowy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w §7 punkt 1.1) i 1.2)

wynosiła 5% wartości bielizny, której dotyczyło uchybienie?

Zama-wiający nie wyraza
zgody

8 Wzór umowy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w §7 punkt 2 naliczana była od
niezrealizowanej części umowy?

Zamaw iaj ący nie v,y r aża
zgody

9 DoĘcry SIWZ
Czy Zamawiający mógłby doprecyzowaó z jakim dniem zamierza rozpocząó
świadczenie usługa pr alniczy ch?

Swiadczenia usług
pralniczych realizowanę
będzie od01.0ż.20żIr.
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