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dot. przetargu nieograniczonego na usługę prania bielizny
szpitalnej, nr 5/2022 - pytanie nr 1

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła
zapytania, przekazuje treść założonych w toku postępowania zapytań wraz z
wyjaśnieniami.
W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam:
„Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Świadczenie usług pralniczych dla
Szpitala Rejonowego w Raciborzu
przez okres 36 miesięcy”
NR POSTĘPOWANIA 5/2022
(…) w (…) zwracają się o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia.
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualny dokument, tj.
zaświadczenie, opinia, decyzja, postanowienie, wydany (nie wcześniej niż 6 m-cy
przed terminem przekazania dokumentu) przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego potwierdzający spełnianie wymagań sanitarnych dla
środka transportu podległego właścicielowi pralni przeznaczonego do przewozu
bielizny z Zakładów Opieki Zdrowotnej – czy Zamawiający zgodzi się aby decyzja
była nie starsza niż 12 miesięcy ? Decyzja jest wydawana jeden raz i jest
bezterminowa.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający wymaga oświadczenia, że w przypadku awarii pralni podstawowej
(uszkodzeniem urządzenia, brakiem zasilania, sytuacją atmosferyczną itp.)
Wykonawca zapewnia świadczenie ciągłości usługi pralniczej przez pralnię
udostępnioną przez inny podmiot, spełniającą wszystkie wymagania sanitarne
postawione pralni podstawowej załącznik nr 11 do SWZ – Czy Zamawiający zgodzi
się na pralnię która posiada pozytywna opinię sanepidu, bez certyfikatów ?
Certyfikaty są formą podnoszenia jakości/wiarygodności. Nie wpływają

bezpośrednio na realizację usługi, opinia sanepidu potwierdza że zakład spełnia
wymogi pralni bielizny szpitalnej.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Zamawiający wymaga czyszczenia chemicznego asortymentu nie nadającego się
do prania wodnego – Czy Zamawiający zgodzi się, aby agregat znajdował się u
jednego konsorcjanta? Wykonawca jako doświadczony pralnik wskazuje że
asortymenty nie nadające się do prania wodnego występują rzadko, nie wpłynie
to na płynność usługi.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy
uszkodzone w czasie prania, maglowania i prasowania, jak również w czasie
transportu – czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca nie będzie odpowiadał
za zniszczenia wynikające z naturalnego zużycia ?
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.
5. Zamawiający wymaga, aby bielizna do prania odbierana przez Wykonawcę
każdego dnia roboczego od godz. 8.00 do 10.00, środkiem transportu
przystosowanym do przewozu bielizny brudnej – Czy Zamawiający zgodzi się na
odbiór bielizny brudnej od 7.30 do 12.00 ?
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca stosował środki piorące i dezynfekcyjne
posiadające wpisy do właściwego rejestru, aktualne oraz atesty dopuszczające do
używania – czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu dla środków piorących ? Nie
są one wyrobami medycznymi, nie posiadają więc dokumentów dopuszczających
do obrotu.
Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ.
7. Zamawiający będzie pakował bieliznę brudną wysoce zakaźną w worki
samorozpuszczalne i bakterioszczelne, a następnie podwójnie w worki czerwone –
czy Zamawiający potwierdza, że po jego stronie leży zaopatrzenie w tego typu
worki ? Jeśli natomiast leży to po stronie Wykonawcy, prosimy o doprecyzowanie
ilości takich worków.”
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Podpisał:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Kalina Barlik

