
Kwidzyn, dnia 14.12.2021 r. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

                                    

Dotyczy: Postępowania na Usługę prania i czyszczenia - Nr sprawy: DPS.AG.2610.XXXXI.2021 

 

1. Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, a także mając na uwadze wysoką dbałość 

Zamawiającego o przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz dążenie do 

uzyskania jak najwyższej jakości zamawianej usługi, pytamy czy pralnia Wykonawcy musi 

posiadać pełną barierę higieniczną między stroną brudną i czystą, zaakceptowaną przez 

Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną? Jeśli, tak, czy na potwierdzenie spełniania 

wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia wraz z ofertą aktualnej 

pozytywnej opinii Terenowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającej, że pralnia 

Wykonawcy, w której świadczona będzie usługa posiada pełną barierę higieniczną? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą aktualnej pozytywnej opinii Terenowego 

Inspektora Sanitarnego potwierdzającej, że pralnia Wykonawcy, w której świadczona będzie usługa 

posiada pełną barierę higieniczną. 

 

2. Zgodnie z Rozdziałem II pkt. 2 lit. e) Zapytania ofertowego — Zamawiający wymaga, aby odbiór 

„skażonej" masy towarowej odbywał się w odrębnych odpowiednio oznaczonych pojemnikach 

dostarczonych przez Wykonawcę. Czy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia z dnia 

17.04.2020 opublikowanymi na stronie internetowej, o treści: „Wszystkie elementy bielizny    

pacjentów podejrzanych lub zakażonych należy usuwać ostrożnie bez zbędnego wzmagania 

powietrza i pakować do dwóch rodzajów worków: zewnętrzny-foliowy, wewnętrzny-

rozpuszczalny, zgodnie z kolorystyką obowiązującą w danym podmiocie leczniczym. Worki 

należy uszczelnić opaskami kablowymi i przekazać do pralni zgodnie z zasadami postępowania 

z bielizną skażoną", Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał na swój koszt 

atestowane worki wodorozpuszczalne do pakowania, transportu oraz prania brudnej, skażonej 

bielizny i odzieży w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego? Jeśli tak, czy na 

potwierdzenie, że worki spełniają wymagania sanitarne, Wykonawca winien załączyć do oferty 

Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH na worki rozpuszczalne do   

transportu oraz prania brudnej i skażonej bielizny i odzieży szpitalnej? 

 

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą Atestu Higienicznego Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego PZH na worki rozpuszczalne do   transportu oraz prania brudnej i 

skażonej bielizny i odzieży. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia atestu w czasie 

obowiązywania umowy.  

  

3. Zgodnie z Rozdziałem II pkt. 2lit. g) Zapytania ofertowego — Zamawiający wymaga, aby czysta 

masa towarowa dostarczona do Zamawiającego zabezpieczona była przed zabrudzeniem. W 

związku z tym pytamy, czy dla zachowania rygoru sanitarnego, worki foliowe do pakowania i 



transportu bielizny i odzieży szpitalnej powinny posiadać stosowny Atest Higieniczny 

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH? Jeśli tak, czy dla bezpieczeństwa 

higienicznego Zamawiającego Wykonawca powinien załączyć do oferty taki atest na worki 

foliowe  do pakowania i transportu bielizny i odzieży szpitalnej?    

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą  Atestu Higienicznego Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego PZH na worki foliowe  do pakowania i transportu bielizny i odzieży. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia atestu w czasie obowiązywania umowy.    

 

4. Zgodnie z Rozdziałem II pkt. 2 lit. I) Zapytania ofertowego - Wszystkie środki chemiczne użyte 

do realizacji Zamówienia muszą posiadać atest PZH (Polski Związek Higieny). W związku z tym 

pytamy, czy na potwierdzenie spełniania wymogu Zamawiającego, Wykonawcy zobligowani są 

do złożenia wraz z ofertą stosownych atestów PZH dotyczących środków chemicznych, które 

będą użyte do realizacji zamówienia? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą atestów PZH dotyczących środków 

chemicznych, które będą użyte do realizacji zamówienia. . Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia atestu w czasie obowiązywania umowy.    

 

5. Kary umowne określone w § 6 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy usługi są rażąca wysokie. Ustalona 

wysokość kar umownych jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może 

ponieść Zamawiający. Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy są nieadekwatne do 

ewentualnych uchybień, poprzez co zachodzi rażąca dysproporcja między wysokością kary, a 

zaistniałą szkodą. Zgodnie z art. 483 § 1 K.c., w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody 

wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi 

przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje 

ona odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

niepieniężnego. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis 

art. 484 §2 K.c., który stanowi, że podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać 

jej zmniejszenia w przypadkach, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub gdy 

kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy przyjąć, że kara umowna jest rażąco 

wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, skutkiem czego 

zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia w 

przedmiotowej sytuacji. Ustalona wysokość kar umownych jest nieproporcjonalna wysokości 

rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Wnioskujemy zatem o obniżenie kar 

umownych wskazanych § 6 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy i dostosowanie ich wysokości do 

powszechnie spotykanych zapisów w postępowaniach na usługi pralnicze, w następujący 

sposób: 

 

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara za zwłokę w należytym wykonaniu usługi dotyczącej 

danej partii masy towarowej przekazanej do prania — wynosiła 1,0 % wartości brutto faktury 

za ostatni miesiąc, za każdy dzień zwłoki? 



 

b)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy 

odbiorze danej partii lub ujawnionych w okresie rękojmi - wynosiła 1,0 % wartości brutto 

miesięcznej faktury, za każdy dzień zwłoki? 

 

Odpowiedź:  

Podpunkt a) : Zamawiający nie wyraża zgody, aby kara za zwłokę w należytym wykonaniu usługi 

dotyczącej danej partii masy towarowej przekazanej do prania — wynosiła 1,0 % wartości brutto 

faktury za ostatni miesiąc, za każdy dzień zwłoki. 

Podpunkt b): Zamawiający nie wyraża zgody aby kara za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych 

przy odbiorze  danej partii lub ujawnionych w okresie rękojmi - wynosiła 1,0 % wartości brutto 

miesięcznej faktury, za każdy dzień zwłoki. 

 

6. Kary umowne określone w § 6 ust. ł lit. c) i d) wzoru umowy usługi są rażąca wysokie. 

Uzasadnione jest, aby kara umowna za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy była naliczana 

proporcjonalnie do wartości pozostałej do zrealizowania części umowy, nie zaś od wartości 

całego przedmiotu umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka 

w stosunku do wartości pozostałej do zrealizowania części umowy, a nawet mogłaby 

przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w 

rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że podmiot zobowiązany do zapłaty 

kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach, gdy zobowiązanie zostało 

wykonane w znacznej części. Wnioskujemy zatem  o obniżenie kar umownych wskazanych 5 6 

ust. 1 lit. c) i d) wzoru umowy i dostosowanie ich wysokości do powszechnie spotykanych 

zapisów  w postępowaniach na usługi pralnicze, w następujący sposób: 

 

a)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od 

wykonywania umowy, w całości lub części, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

wynosiła 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy? 

 

b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, 

w całości lub części, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku  z 

nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę usług objętych niniejszą umową wynosiła 10 

% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? 

 

Odpowiedź: 

Podpunkt a):  Zamawiający nie wyraża zgody, aby kara z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od 

wykonywania umowy, w całości lub części, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wynosiła 10 % 

wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

 Podpunkt b): Zamawiający nie wyraża zgody, aby kara z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w 



związku  z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę usług objętych niniejszą umową wynosiła 

10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

 

7. Czy Zamawiający przed nałożeniem kar na Wykonawcę, wezwie go pisemnie do należytego 

wykonania usługi? 

 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania usługi. 

 

8. Czy w celu rzetelnego porównania złożonych ofert wykonawcy będą zobowiązani podać w 

formularzu ofertowym cenę z zastosowaniem podatku VAT w wysokości obowiązującej w 

Polsce dla przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 11.03 2004 r. o podatku od towarów i usług? 

 

Odpowiedź: Tak. W celu rzetelnego porównania ofert Wykonawcy zobowiązania są podać w 

formularzu ofertowym cenę z zastosowanym podatkiem VAT ( cena brutto).  

 

9. Czy wykonawcy, którzy są zwolnieni z płacenia podatku VAT mają obowiązek udowodnić ten 

fakt poprzez dołączenie do oferty właściwego dokumentu potwierdzającego fakt zwolnienia 

wydanego przez właściwy organ podatkowy? Jednocześnie informujemy, iż sankcja w podatku 

VAT występuje niezależnie od możliwości ukarania uczestników postępowania, mających na 

celu zaniżenie opodatkowania wynikających z przepisu Działu IIIA (klauzula przeciwko unikaniu 

opodatkowania) — art. 119 i dalszej ustawy Ordynacja podatkowa oraz sankcjom karnym 

wynikającym z ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny — Skarbowy (tj. Dz.U. z 2021 

poz.408 ze zm.) art. 54 KKS w zależności od wysokości zaniżenia zobowiązania podatkowego, 

gdzie przewidziano sankcje finansowe do 720 stawek dziennych (do kwoty 37333,33 PLN) lub 

pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. 

Odpowiedź: Tak. Wykonawcy, którzy są zwolnieni z płacenia podatku VAT mają obowiązek udowodnić 

ten fakt poprzez dołączenie do oferty właściwego dokumentu potwierdzającego fakt zwolnienia 

wydanego przez właściwy organ podatkowy. 


