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Dotyczy:  Pranie odzieży i bielizny szpitalnej, dzierżawa pościeli, fartuchów, ubrań chirurgicznych 

i prześcieradeł barierowych oraz dzierżawa wraz z usługą sterylizacji fartuchów operacyjnych 
wzmocnionych. 
Znak postępowania A.I.271-22/20. 
 

 
I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuję, że 
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 
odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
ZESTAW 1 
Pytanie 
Zapytania do dzierżawionej bielizny pościelowej: 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści wymiary asortymentu jak poniżej: 
- podkład 160 cm x 90 cm,  
- prześcieradło 250 cm x 160 cm?  
Proponowane szerokości wynikają z szerokości konstrukcyjnych tkanin. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza podkład 160 cm x 90 cm. 
Zamawiający nie dopuszcza prześcieradło 250 cm x 160 cm. 
 
Pytanie 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści pościel będącą przedmiotem dzierżawy z zakładami, jednostronną, bez zamocowań w górnym 
szwie? 
Poszwy i poszewki z zakładami uniemożliwiają wysuwanie się kołdry lub poduszki, w związku z czym nie ma potrzeby 
by posiadały mocowania w górnym szwie. Ponadto mocowania ulegają często uszkodzeniu w procesie prania lub przy 
powlekaniu pościeli.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści bieliznę pościelową z tkaniny 50% bawełny 50% poliestru z tolerancją +/- 2% w składzie, o 
kurczliwości do 5%? 
Proponowana pościel posiada identyczne właściwości użytkowe jak opisana przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuści pościel z nadrukiem w kolorze niebieskim, gdzie wysokość czcionki wynosi 0,6 lub 1,cm? 
Proponowane oznakowanie jest bardzo estetyczne i trwałe.   
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza pościel z nadrukiem w kolorze niebieskim, gdzie wysokość czcionki wynosi 0,6 lub 1,cm. 
 
Pytanie 
Zapytania do dzierżawionych prześcieradeł operacyjnych: 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradła operacyjne z tkaniny poliestrowej o chłonności 150% o wysokim, lecz nie 
zbadanym poziomie paroprzepuszczalności?  
Wyższy poziom chłonności oznacza zacznie lepsze właściwości użytkowe prześcieradeł chłonnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza operacyjne z tkaniny poliestrowej o chłonności 150% o wysokim, lecz nie zbadanym 
poziomie paro przepuszczalności. 
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Pytanie 
Zapytania do dzierżawionych fartuchów operacyjnych: 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne wykonane na bazie dwóch tkanin jak poniżej: 
- strefa mniej krytyczna - tkanina bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny 60%, poliestru 40% o gramaturze 125 
g/m2, 
- strefa krytyczna – laminat trójwarstwowy z membraną poliuretanową o gramaturze 126 g/m2 +/- 10%; 
tkaniny o wysokim, lecz nie zbadanym poziomie paroprzepuszczalaności, zgodne ze wszystkimi parametrami normy PN-
EN 13795 w zakresie wymagań wysokich? 
Opisana przez Zamawiającego konstrukcja fartucha oraz wymóg konkretnych wartości parametrów z normy PN-EN 
13795 wskazują na jednego konkretnego Producenta wyrobów, a także Wykonawcę usługi.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający odstąpi od tasiemki na palec przy mankiecie?  
Tasiemka przy mankiecie może krępować ruchy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający odstępuje od tasiemki na palec przy mankiecie. 
 
Pytanie 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający dopuści oznakowanie rozmiarów lamówkami jak poniżej: 
- rozmiar S – kolor biały, 
- rozmiar L – kolor zielony, 
- rozmiar XL – kolor niebieski? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza oznakowanie rozmiarów lamówkami: 
- rozmiar S – kolor biały, 
- rozmiar L – kolor zielony, 
- rozmiar XL – kolor niebieski? 
 
Pytanie 
Zapytania do dzierżawionej odzieży operacyjnej: 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze tkaniny 
125 – 128 g/m2, o wysokim, lecz nie zbadanym poziomie paroprzepuszczalności, zgodne ze wszystkimi parametrami 
normy PN-EN 13795?  
Oferowana odzież jest bardzo komfortowa w użytkowaniu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza brania operacyjne z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze 
tkaniny 125 – 128 g/m2, o wysokim, lecz nie zbadanym poziomie paroprzepuszczalności, zgodne ze wszystkimi 
parametrami normy PN-EN 13795. 
 
Pytanie 
Pytanie 10: 
Czy Zamawiający dopuści bluzy z dekoltem w serek, na zakładkę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza bluzy z dekoltem w serek, na zakładkę. 
 
ZESTAW 2 
Pytanie 
1. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom 
rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym  wypowiedzeniem. 
W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 3 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w 
stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie 
zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury 
postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu 
stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie 
są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie 
dynamikę życia gospodarczego, czyli  pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych 
środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać 
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z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy 
ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 
Pytanie 
2. Zamawiający w zapisach umowy zobowiązał się do przeprowadzenia waloryzacji w razie zaistnienia przesłanek z 
art. 142 ustawy PZP wedle starego brzmienia tego artykułu, które nie uwzględnia zmiany przepisów ustawy prawo 
zamówień publicznych od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z którą w przepisie art. 142 ust. 5 dodano nowy pkt. 4 ustawy 
prawo zamówień publicznych, który otrzymał następujące brzmienie:  
„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”. 
Mając powyższe na względzie - na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wnioskujemy o wprowadzenie w treści umowy w zakresie regulacji 
art. 142 ust. 5 nowej przesłanki wynikającej z pkt. 4. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zabronowaną zmianę umowy.  
Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp mianie ulega § 17 ust. 2 pkt 7) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:  
„7) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 11 Umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT 
oraz zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych następuje wyłącznie: 
a)na pisemny wniosek wykonawcy, 
b)w zakresie niezrealizowanej części zamówienia, 
c) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie złożony 
Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Nie 
dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.“ 
 
Pytanie 
3. W związku ze znikomym zapotrzebowaniem na fartuchy w ilości 10 szt. miesięcznie prosimy o zaakceptowanie 
fartuchów jednorazowych spełniających wszystkie wymogi normy PN EN - 13485   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża za zgody. 
 
Pytanie 
4. Wnosimy o usunięcie §13 ust. 2 projektu umowy. Podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest terminowa 
zapłata wynagrodzenia. W przypadku braku takiej zapłaty Wykonawca uprawniony jest do ochrony swojego interesu 
prawnego i ekonomicznego m.in. przez cesję wierzytelności. Zamawiający nie może z tego tytułu nakładać na 
Wykonawcę kar umownych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę  umowy.  
Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp Wykreśla się z wzoru umowy ust. 2 w § 13. 
 
Pytanie 
5. Wnosimy o usunięcie §18 ust. 3 projektu umowy. Należy wprowadzić odpowiedzialność wykonawcy wyłącznie 
w przypadku wyrządzenia Zamawiającemu rzeczywistej i udowodnionej szkody w związku z ujawnieniem informacji 
poufnych – odpowiedzialność powinna być oparta na zasadzie winy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 
ZESTAW 3 
Pytanie 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiór brudnej bielizny od godz.09:30? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 
2. Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze błękitnym bez paska ozdobnego?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza pościel w kolorze błękitnym bez paska ozdobnego. 
 
ZESTAW 4 
Pytanie 
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Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 160 cm x 90 cm, oraz prześcieradło 250 cm x 160 cm? 
- podkład 160 cm x 90 cm,  
- prześcieradło 250 cm x 160 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza podkład 160 cm x 90 cm. 
Zamawiający nie dopuszcza prześcieradło 250 cm x 160 cm. 
 
Pytanie 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści pościel jednostronną, bez mocowań w górnym szwie? 
Poszwy i poszewki z zakładkami uniemożliwiają wysuwanie się kołdry lub poduszki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści bieliznę pościelową z tkaniny 50% bawełny 50% poliestru z tolerancją +/- 3% w składzie, o 
kurczliwości do 5%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne wykonane na bazie dwóch tkanin jak poniżej: 
- strefa mniej krytyczna - tkanina bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny 60%, poliestru 40% o gramaturze 125 
g/m2, 
- strefa krytyczna – laminat trójwarstwowy z membraną poliuretanową o gramaturze 126 g/m2 +/- 10%; 
tkaniny o wysokim, lecz nie zbadanym poziomie paroprzepuszczalaności, zgodne ze wszystkimi parametrami normy PN-
EN 13795 w zakresie wymagań wysokich? 
Opisana przez Zamawiającego konstrukcja fartucha oraz wymóg konkretnych wartości parametrów z normy PN-EN 
13795 wskazują na jednego konkretnego Producenta wyrobów, a także Wykonawcę usługi.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza fartuchy operacyjne wykonane na bazie dwóch tkanin: 
- strefa mniej krytyczna - tkanina bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny 60%, poliestru 40% o 
gramaturze 125 g/m2, 
- strefa krytyczna – laminat trójwarstwowy z membraną poliuretanową o gramaturze 126 g/m2 +/- 10%; 
tkaniny o wysokim, lecz nie zbadanym poziomie paroprzepuszczalaności, zgodne ze wszystkimi parametrami 
normy PN-EN 13795 w zakresie wymagań wysokich 
 
Pytanie 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający odstąpi od tasiemki na palec przy mankiecie?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i odstępuje od tasiemki na palec przy mankiecie. 
 
Pytanie 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze tkaniny 
125 – 128 g/m2 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ubrania operacyjne z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze 
tkaniny 125 – 128 g/m2. 
 
 

Zamawiający przypomina jednocześnie, że zgodnie z pkt 4.1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(zwanej „Specyfikacją”) zapisy Specyfikacji należy czytać wraz ze zmianami treści Specyfikacji, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 
 

II. 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 
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Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, na podstawie 
art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji Specyfikacji w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 

 
Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
 
„Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 14 października 2020 r. godz. 9:00 na adres: Małopolski Szpital 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 
Administracja, w Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po 
terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 października 2020 r. godz. 10:00 w Małopolskim Szpitalu 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 
Administracja - pokój nr 12. 
(…)” 

 
Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do BZP - 07/10/2020 r. 
 
 

                    dr n. med. Paweł Kamiński 
DyrektorMałopolskiegoSzpitala Ortopedyczno- 
Rehabilitacyjnegoim. prof. Bogusława Frańczuka 

 
 
 
 
 
 
 




