
Kwidzyn, 16.11.2020 r. 

Dom Pomocy Społecznej 

Ul. Malborska 18 

82-500 Kwidzyn 

 

 

 

Dotyczy: Pytań i odpowiedzi do ” Zaproszenia do składania ofert na usługę prania i czyszczenia”      

nr sprawy DPS.AG.2610.XXVII.2020. 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące „Zaproszenia do składania ofert”. 

1. Pytanie : Czy cały asortyment w tym rzeczy pensjonariuszy nadają się do prania wodnego 

dezynfekcyjnego w temperaturze min 40 stopni Celsjusza ? 

Odpowiedź: Asortyment w tym rzeczy pensjonariuszy muszą byś prane zgodnie z zaleceniami 

producenta rzeczy.  

 

2. Pytanie: Czy asortyment w całości łącznie z odzieżą pensjonariuszy jest trwale oznakowany 

nazwą DPS Kwidzyn ? 

Odpowiedź: Asortyment w całości nie jest trwale oznakowany nazwą DPS Kwidzyn. Odzież 

pensjonariuszy nie jest trwale oznakowana. 

 

3. Pytanie: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania technologii wet cleaning, i pozwoli 

na pranie dezynfekcyjne wodne? 

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania technologii wet cleaning.  

 

4. Pytanie: ile pojemników do masy towarowej ma dostarczyć Zamawiającemu Wykonawca? 

Odpowiedz : ilość pojemników musi być wystarczająca do spakowania brudnej masy 

towarowej obecnie jest to od 4 do 5 pojemników. 

5. Pytanie: Jak będzie pakowana masa towarowa skażona? 

Odpowiedz: skażona masa towarowa jest pakowana w czerwone worki foliowe. 

 

6. Pytanie: Czy asortyment pościelowy posiada zamki i guziki? 

Odpowiedź : Asortyment pościelowy posiada zamki i guziki. 

 

7. Pytanie: czy Zamawiający odstąpi od wymogu prasowania rzeczy pensjonariuszy? 

Odpowiedz: Zamawiający nie odstąpi od wymogu prasowania rzeczy pensjonariuszy. 

 

 

 

 

 



Pytania i odpowiedzi dotyczące wzoru umowy. 

1. Pytanie : Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt a-d) wzoru umowy zostało dodane 

wyrażenie „(…) ale łącznie nie więcej niż 25% wartości brutto miesięcznego wynagrodzenia za 

miesiąc, w którym doszło do naruszenia zapisów umowy” ?  

Wysokość kary umownej powinna być powiązana z wartością usługi, np. nie przekraczać 

określonej w umowie części wartości faktury za dany miesiąc. W przeciwnym razie kara 

umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości usługi. Taka kara rażąco 

wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na dodanie wyrażenia zaproponowanego przez 

Wykonawcę . 

 

2. Pytanie: Czy zamawiający zgadza się aby w § 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o 

następującej (lub podobnej) treści : „ przed odstąpieniem od umowy strona rozwiązująca 

pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonania Umowy.”? 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby 

przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 

wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do 

należytego wykonania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć 

skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.  

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na  dodanie do wzoru umowy zdania 

zaproponowanego przez Wykonawcę.  

 


