Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń, tel/fax: (56) 657 42 90
NIP: 879-21-78-018

Nr postępowania - ZPO:ZP/3/2017

14.03.20017r.

Wg listy adresowej

dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie prania bielizny
i odzieży medycznej oraz wynajmu i prania bielizny pościelowej dla Zakładu
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Toruniu (znak sprawy ZPO: ZP/3/2017).

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
1. Dotyczy rozdziału III pkt 2.3 b) SIWZ – wymagania dot. transportu i realizacji usługi:
Czy Zamawiający dopuści na modyfikacji zapisów na:
„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia od poniedziałku do soboty
zgodnie z przekazywanym z oddziałów/komórek organizacyjnych Zamawiającego zamówieniem lub
na dodatkowe wezwanie Zamawiającego. Zamówienie będzie wysyłane do godziny 12:00
od poniedziałku do piątku lub w ilości odpowiadającej ilości zdanej brudnej bielizny do Wykonawcy
w dniu poprzedzającym jego realizację. Dostawa czystej bielizny i odzieży do godz. 8:00, a odbiór
brudnej bielizny i odzieży po godz. 9:30?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na proponowaną zmianę. Odpowiedniej zmiany dokonuje się

także w §2 ust. 1a) wzoru umowy nadając mu nast. treść:
„Strony postanawiają, iż Wykonawca zobowiązuje się:
a/ realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do soboty zgodnie z przekazywanym
z oddziałów/komórek organizacyjnych Zamawiającego zamówieniem lub na dodatkowe
wezwanie Zamawiającego. Zamówienie będzie wysyłane do godziny 12:00 od poniedziałku
do piątku lub w ilości odpowiadającej ilości zdanej brudnej bielizny do Wykonawcy w dniu
poprzedzającym jego realizację. Dostawa czystej bielizny odzieży do godz. 8:00, a odbiór
brudnej bielizny i odzieży po godz. 9:30”.
2. Pytania dot. treści umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 ust. 4 i obniży
karę umowną do wysokości 1% wartości brutto faktury wystawionej za miesiąc, w którym wystąpiła
zwłoka – za każde zdarzenie?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
Prosimy o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi na nasz nr faks: (056) 65-74-290.
Z poważaniem

