
Lublin, dnia 7 maja 2012 r. 

SzNSPZOZ. N-ZP-372-20/12

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  postępowania   na  wykonanie 
kompleksowej  usługi  prania  i  dezynfekcji,  suszenia  oraz  obróbki  (prasowanie,  maglowanie) 
bielizny szpitalnej, Zamawiający udziela odpowiedzi i jednocześnie informuje o zmianie SIWZ.

Pytanie 1.
Zgodnie do specyfikacji przetargowej pkt. 5.1.2 warunek posiadania między i doświadczenia jest 
wykonanie usługi o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł rocznie. Jest to nie uczciwe, a wręcz 
promujące wykonawców którzy realizują usługi w cenach wysokich za 1 kg prania. Powyższe godzi 
w zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Winna być podana wielkość 
przerobu w skali miesiąca lub roku jako spełnienie warunku. Jest to typowy przykład ograniczenia 
konkurencji, żądanie wartości usługi, a nie wielkości przerobu usługi. Cena jest płynna zaś wielkość 
przerobu jest stała. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na dopuszczenie od udziału w przetargu firmy, które posiadają wielkość przerobu o wielkości 
przetargowej, a nie o wartości cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający  dokonuje  zmiany  punktu  5.1.2.  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia spełnią wykonawcy, którzy: 
zrealizowali, bądź są w trakcie realizacji minimum dwóch usług dla jednostek publicznej służby 
zdrowia  w okresie  ostatnich trzech lat  przed dniem złożenia ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom 
stanowiącym  przedmiot  zamówienia,  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i 
odbiorców  oraz  załączenia  dokumentów  potwierdzających,  że  usługi  te  zostały  wykonane 
należycie.  Każda  z  wykazanych  usług  ma  być  zrealizowana  w  ramach  odrębnej  umowy. 
Przedmiotem każdej z umów powinno być pranie i dezynfekcja co najmniej 120 000 kg bielizny 
rocznie. W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy opisany wyżej warunek 
uważa się  za spełniony, jeżeli  ilość  wypranej i  zdezynfekowanej bielizny w przeliczeniu na 12 
miesięcy w stosunku do okresu obowiązywania umowy wynosi nie mniej niż 120 000 kg.  Warunek 
posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku umów zawartych na okres krótszy niż okres 12 
miesięcy uznaje się za spełniony, jeżeli przedmiotem umowy jest pranie i dezynfekcja co najmniej 
120 000 kg bielizny szpitalnej.
W załączeniu prawidłowy załącznik nr 6 do  SIWZ.
Ocena spełniania warunku z pkt 5.1.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie 
spełnia na podstawie dokumentów wyszczególnionych w pkt 6.1.2. SIWZ.” 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, informuje, że wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:
- termin składania ofert – 14 maja 2012 r. godz. 9:00. 
- termin otwarcia ofert – 14 maja 2012 r. godz. 9:30



Załącznik nr 6

Pieczęć Firmowa

WYKAZ  USŁUG

L.p Zamawiający Przedmiot umowy 
(zamówienia) – należy 
podać ilość kg bielizny 
będącej przedmiotem 
zawartej umowy

 Daty: 

  dd/mm/rrrr

- dd/mm/rrrr

 i miejsce wykonania

Wartość brutto 
umowy 

i numer umowy

ZAŁ ĄCZAMY DOKUMENTY POTWIERDZAJ ĄCE  NALEŻYTE  WYKONANIE  USŁUG  WYSZCZEGÓLNIONYCH 
POWYŻEJ. 

………………………, dnia…………                            ………….…………………….
                                                                                       (podpis osoby / osób uprawnionych)


