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WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  
o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 214 000 euro pn. „Usługa dzierżawy 
(rentalu) i serwisu odzieży roboczej ”, znak sprawy 9/2020. 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanym w dniu 02.06.2020r., oraz w dniu 03.06.2020r. 
dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U.  
z  2019r. poz. 1843 z późn. zm.)  Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela poniższych 
wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
SIWZ, pkt.3.2, część I, ust.3 oraz Par.11 ust.1 Umowy – Proszę o doprecyzowanie zapisu  
w następujący sposób: 
,,Po zakończeniu Umowy odzież zamortyzowana zostanie wykupiona za 0,1% wartości początkowej’’. 
Obecny zapis wskazuje że każdą odzież Zamawiający wykupi na koniec trwania Umowy za 0,1%. 
Nawet tą wdrożoną w trakcie trwania kontraktu lub niezamortyzowaną w całości. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 2 
SIWZ, pkt.3.2, część II, ust. k – Proszę o potwierdzenie, że rozliczenie za usługi rentalu i serwisu 
odzieży będzie odbywać się ryczałtem zgodnie z załączonymi przez Zamawiającego tabelami 
(załącznik nr.1a do SIWZ) wg ilości odzieży będącej w obrocie a nie za odzież która w danym 
miesiącu trafi na pralnię. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 3.2 część II ppkt. k) treści SIWZ rozliczenia będą 
dokonywane za faktyczną ilość serwisowanych sztuk odzieży wg. cen podanych przez Wykonawcę  
w formularzu cenowym – załącznik 1a – część II.  
 
Pytanie nr 3 
SIWZ, pkt.3.2, część 3.3 – proszę o ujednolicenie szerokości taśm na ogrodniczkach na min. 2 cm 
każdy zgodnie z wzorem letnim. Obecnie na wersji zimowej jest min. 3 cm. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 4 
Załącznik nr.1a – proszę o doprecyzowanie jaka ilość t-shirtów ma przypadać na 1 pracownika? 
Wg załącznika nr.2 do Umowy odzieży letniej mają być 3 kpl na pracownika natomiast przy t-shirtach 
pojawia się zapis ,,2 szt’’. 
To oznacza że mają być tylko 2 t-shirt czy ich ilość ma umożliwić wymianę 2x/tydzień czyli powinno 
być 5 t-shirtów? 
 
 
 



Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż T-shirt dla jednego pracownika ma być 6 szt. 
Formularz cenowy – załącznik nr 1a określa, iż w skład zestawu wchodzi T-shirt - 2 szt. (kol. C) x 3 
komplety dla pracownika (kol. D). 
 
Pytanie nr 5 
Proszę o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza naszywki haftowane na odzieży. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza naszywki haftowane na odzieży. 
 
Pytanie nr 6 
Proszę o potwierdzenie, że wszystkie możliwe naprawy mają zwierać się w cenie usługi. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 7 
Proszę o wyjaśnienie rozbicia ceny oferty na rental i serwis na 2 osobne pozycje. Przyjętym 
standardem rynkowym jest łączna pozycja za każdy z asortymentów zwierający w sobie zarówno 
amortyzację jak i serwis/transport/naprawy odzieży. 
Czy Zamawiający zamierza ponosić opłatę w części II załącznika nr.1a (serwis odzieży  
z uwzględnieniem dostarczonej infrastruktury) jedynie za tą część serwisu która trafi w każdym 
tygodniu na pralnię?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 3.2 część II ppkt. k) treści SIWZ rozliczenia będą 
dokonywane za faktyczną ilość serwisowanych sztuk odzieży wg. cen podanych przez Wykonawcę  
w formularzu cenowym – załącznik 1a – część II.  
 
Pytanie nr 8 
SIWZ, pkt.3.2, część II, ust. e – proszę o zgodę na dostarczenie odzieży w terminie 30 dni od 
zakończenia pomiarów u Zamawiającego. Wykonawca nie ma wpływu na zmobilizowanie 
pracowników celem przeprowadzenia pomiarów Wykonawcy w 1 dzień. Część z pracowników może 
wymagać szycia odzieży pod wymiar (np. pracownicy b. wysocy) w związku z czym dostawa z tego 
powodu może się wydłużyć. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, oraz  informuje, iż pomiary pracowników zostaną wyznaczone 
po wcześniejszym, wspólnym ustaleniu terminu i będą trwały nie dłużej niż 3 dni.  
 
Pytanie nr 9 
Proszę również o zgodę na dostawę odzieży oraz szaf dla nowozatrudnionych pracowników  
w terminie min. 14 dni od zakończenia pomiarów. 
Zwracam uwagę, że pracownik musi zostać pomierzony, odzież musi zostać zamówiona  
u producenta, uszyta, oznakowana imiennymi kodami, taśmami oraz naszywkami z logo oraz 
dostarczona do Klienta.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dostawę odzieży oraz szaf dla nowozatrudnionych pracowników w terminie 
10 dni roboczych od dnia zgłoszenia.  
 
Pytanie nr 10 
Par.5 Umowy ust.1 – proszę o poprawienie zapisu mówiącego o karze umownej za wykonanie 
przedmiotu zamówienia – w zapisie tym powinna być raczej mowa o wynagrodzeniu za wykonany 
przedmiot zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż §5 ust. 1 umowy dotyczy kwoty umownej za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia, a nie o karze umownej. 



Pytanie nr 11 
Par. 10 ust.5 Umowy – Proszę o zgodę na zmianę zapisu po przez potrącenia kar Umownych po 
przez noty obciążające w miejsce potrąceń z wynagrodzenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 
 
Pytanie nr 12 
Par. 10 Umowy – proszę o zgodę na zastąpienie zwrotów ,,za opóźnienie’’ na ,,za zwłokę’’. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 13 
Proszę o zgodę na zapis pozwalający na naliczanie kar umownych do kwoty nie większej niż 20% 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie nr 14 
Proszę o uzupełnienie Umowy o zapis umożliwiający Wykonawcy rozwiązanie Umowy za 
Wypowiedzeniem z winy Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 15 
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania proszę o wydłużenie terminu składania ofert o 10 dni 
tj. do dnia 16.06.2020r. 
Prośba o zmianę terminu wynika z dłuższego czasu potrzebnego na rzetelną wycenę usługi. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert i dokonuje w tym zakresie Modyfikacji 
Treści SIWZ, oraz Ogłoszenia o zamówieniu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Kierownik Zamawiającego na podstawie  z art.  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r,  poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji 
treści SIWZ: 
 
I.    W pkt. 13.1 b)  SIWZ jest:  

Termin składania ofert: do dnia 09.06.2020r. do godziny 10:15. 
 

powinno być: 

Termin składania ofert: do dnia 15.06.2020r. do godziny 10:15. 
 
II.    W pkt. 13.2 b)  SIWZ jest:  

Termin otwarcia ofert: w dniu 09.06.2020r. o godzinie 10:30. 
 
powinno być: 

  Termin otwarcia ofert: w dniu 15.06.2020r. o godzinie 10:30. 
 

 

Pozostałe wymagania  i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

 
 

Kierownik Zamawiającego 
Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu 

Łukasz Pacyna – Pełnomocnik Zarządu  
 


