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Katowice, dn. 23.10.2018r 

 
 
 

 WYJAŚNIENIA  DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  pranie bielizny i odzieży szpitalnej   Nr sprawy: ZP-18-141BN 
 
                                          
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam 
następujących odpowiedzi : 
   
 
 
Pytanie 1: 

Zamawiający określił w rozdziale V pkt 4.1 c), że pralnia, w której świadczona będzie usługa  
ma spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.                           
i posiadać pozytywną opinię sanitarną w sprawie oceny pomieszczeń przeznaczonych na usługi pralnicze                     
w zakresie prania bielizny szpitalnej wystawioną nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania 
ofert.  
 
Informujemy, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. dotyczy pomieszczeń i urządzeń 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą i nie reguluje wymagań dotyczących pralni. W związku z tym 
faktem prosimy o odstąpienie od zapisu dotyczącego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. 
 
Prosimy również o odstąpienie od wymogu posiadania opinii sanitarnej wystawionej nie wcześniej  
niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert i dopuszczenie pralni posiadającej pozytywną opinię 
sanitarną, pozwalającą na świadczenie usług dla jednostek służby zdrowia, przy zachowaniu bariery 
higienicznej pomiędzy stroną brudną i czystą. Obecnie nie istnieją uregulowania prawne dotyczące zasad 
wydawania takich dokumentów oraz okresów ich obowiązywania, a Wykonawca nie ma wpływu na treści 
zawarte w opinii.  
 

 Odp.: Zamawiający  zmienia zapis Rozdz.V pkt.4.1 c nadając mu następujące brzmien ie: 

c) Pralnia, w której świadczona będzie usługa posiada pozytywną opinię sanitarną w sprawie oceny 

pomieszczeń przeznaczonych na usługi pralnicze w zakresie prania bielizny szpitalnej.   

 

Pytanie 2  

 

Zamawiający w rozdziale VI pkt 2 b) w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w rozdziale V 
pkt.4.1, dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, żąda od wykonawcy m.in. aktualnych opinii 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 
potwierdzających, że pojazdy wyszczególnione w oświadczeniu są przystosowane do przewozu bielizny 
szpitalnej. 
 
Pragniemy poinformować, że w związku z brakiem uregulowań prawnych określających ważność 
dokumentów, jakimi są opinie sanitarne dotyczące samochodów do przewozu bielizny szpitalnej, opinie takie 
są aktualne do momentu wprowadzenia zmian technicznych lub wyposażenia środka transportu.    
 
W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od warunku posiadania opinii wystawionych nie wcześniej  niż 
6 miesięcy przed terminem składania ofert i dopuszczenie aktualnych opinie sanitarnych potwierdzających 
możliwość świadczenia usług w zakresie przewozu bielizny szpitalnej.  
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Odp.: Zamawiający  zmienia zapis Rozdz.VI pkt.2b  nadając mu następujące brzmienie: 

b) aktualne opinie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzające, że pojazdy wyszczególnione                        
w oświadczeniu są przystosowane do przewozu bielizny szpitalnej;  

 

Pytanie 3: Dotyczy zapisów SIWZ pkt III) pkt 7):  

Czy Zamawiający dopuści komorę dezynfekcyjną zamiast agregatu chemicznego, która będzie stosowana do 
czyszczenia na przykład materacy nieodpornych na pranie w maszynach bębnowych, poduszki z pierza, 
bieliznę i odzież z trudno usuwalnymi plamami? Odp.: Zamawiający   dopuszcza. 
 

Pytanie 4: Dotyczy zapisów SIWZ pkt III) ,III pkt 9):  

Czy Zamawiający dopuści możliwość odbioru brudnej pościeli i odzieży w workach poliestrowych, 
barierowych oznaczonych lampasami, z chipem zapewniającym kontrolę ilości prań zamiast worków 
foliowych? Odp.: Zamawiający   nie  dopuszcza 
 

Pytanie 5: Dotyczy zapisów SIWZ pkt III) ,II pkt 1):  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór bielizny i odzieży szpitalnej brudnej z siedziby Zamawiającego 
odbywało się od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00- 12:30? Odp.: Zamawiający  nie wyraża zgody . 
 

Pytanie 6: Pytania do projektu umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 kara umowna za nienależyte wykonanie lub niewykonanie usługi 
została zmniejszona i wynosiła podwójną cenę usługi będącej przedmiotem nienależytego jej wykonania lub 
niewykonania? Odp.: Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 

 

Powyższe odpowiedzi i zmiany SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w  ramach 

niniejszego postępowania. 

 

 

                                                          
                                                        Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  

                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
                                                         mgr Ewa Mołek  

 

 


