
 

 

    Otwock,  dnia 28.05.2021r.  

 

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: „Świadczenie usługi prania bielizny szpitalnej”.  

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Zapytania 

ofertowego dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby bielizna pościelowa wniesiona jako depozyt była w rozmiarach: 

poszwa 160x210cm, poszewka 70x80cm, prześcieradło 160x280cm? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w rozmiarach bielizny pościelowej wniesionej jako depozyt. 

 

Pytanie 2. 

Czy usługi będące przedmiotem zamówienia są ściśle związane z usługami podstawowymi                      
(tj. usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia), dokonywanymi przez Zamawiającego świadczącego usługi 
podstawowe? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że usługi będące przedmiotem zamówienia są ściśle związane z usługami 
podstawowymi. 
 
Pytanie 3. 

Czy usługi będące przedmiotem zamówienia są niezbędne do wykonania przez Zamawiającego 
usług podstawowych (tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że usługi będące przedmiotem zamówienia są niezbędne do wykonania 
przez Zamawiającego usług podstawowych. 
 
Pytanie 4. 
Czy usługi będące przedmiotem zamówienia nie pozostają w ścisłym związku z usługami 
niesłużącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia                               
(np. z operacjami plastycznymi wykonywanymi wyłącznie z powodów kosmetycznych czy też 
upiększających, testami genetycznymi dla celów ustalenia ojcostwa, badaniami lekarskimi 
przeprowadzanymi w celu wydania zaświadczenia niezbędnego do otrzymania odszkodowania od 
ubezpieczyciela itp.)? Jeżeli pozostają w ścisłym związku ww. usługami, to w jakim zakresie? 
 



 

 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, że usługi będące przedmiotem zamówienia nie pozostają w ścisłym 
związku z usługami niesłużącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 
zdrowia. 
 
Pytanie 5. 
Czy faktyczne wykorzystywanie usług będących przedmiotem zamówienia będzie mieć  miejsce na 
terenie zakładu leczniczego, w którym wykonywana jest przez Zamawiającego działalność 
lecznicza? 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że faktyczne wykorzystywanie usług będących przedmiotem zamówienia 

będzie mieć  miejsce na terenie zakładu leczniczego, w którym wykonywana jest przez 

Zamawiającego działalność lecznicza. 

 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego w zakresie zmiany terminu 

składania ofert: 

Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć  
do dnia 01  czerwca 2021 r. do godz. 10:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, przy ul. Bolesława Prusa 1/3 
(SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data 
wpływu). Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 
Zamawiającego z napisem na kopercie „Oferta na usług prania bielizny szpitalnej”    oraz nazwą i 
dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę 
Wykonawcy). 
 

 

 
 
 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 


