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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem

Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2014

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia treść zapytań i  udziela  
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Zamawiający w Rozd. VI pkt 3 ppkt 5a) wymaga przedłożenia Dokumentu potwierdzającego wdrożony,  
funkcjonujący i certyfikowany system zarządzania jakością w zakresie świadczenia  usług pralniczych dla 
Jednostek Służby Zdrowia dla pralni, w której wykonywana będzie usługa. W związku z tym prosimy o 
sprecyzowanie jaki Certyfikat Wykonawca  powinien przedstawić, żeby spełniał wymogi w zakresie usługi 
prania tekstyliów dla Jednostek Służby Zdrowia.

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu potwierdzającego wdrożony, funkcjonujący i certyfikowany 
system zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług pralniczych zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz 
dodatkowo dopuszcza  dokument potwierdzający świadczenie usług pralniczych zgodnie z normą PN-EN 
14065. 

Pytanie 2
„W załączniku nr  1  do SIWZ w rozdziale  III  „nadzór  nad  realizacją  usługi”  Zamawiający wymaga  od 
Wykonawcy „dostarczyć 1 raz na 6 miesięcy wyniki kontroli mikrobiologicznej  czystej bielizny pościelowej 
wykonane  przez  stację  sanitarno-epidemiologiczną”.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dostarczanie 
wyników badań mikrobiologicznych wykonywanych przez Akredytowane Laboratorium Badawcze?

Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie 3
W rozdz.  VI  pkt  1  d)  Zamawiający wymaga  złożenia  oświadczenia,  że  na  wypadek  zdarzeń  losowych 
Wykonawca posiada możliwość wykonania  usługi  w pralni  zapasowej,  która  spełnia  wymogi  sanitarno-
epidemiologiczne. W związku z tym prosimy o odpowiedź:  

a) „Czy Wykonawca powinien wskazać lokalizację pralni zapasowej?

Odpowiedź: 
Tak.

b) „Czy pralnia zapasowa również powinna posiadać wdrożony i funkcjonujący system higieny w zakresie 
świadczenia usług pralniczych dla Jednostek Służby Zdrowia?

Odpowiedź: 
Tak. Należy uwzględnić w oświadczeniu.

c)„Czy  Wykonawca  powinien  przedstawić  dokument  potwierdzający  posiadanie   i   funkcjonowanie 



Certyfikatu dotyczącego pralni zapasowej?

Odpowiedź: 
Nie.

Pytanie 6
„Prosimy o  informację   ile osób zatrudnia obecny Wykonawca do przyjmowania i liczenia bielizny brudnej 
i czystej oraz jej dystrybucji na oddziały? 

Odpowiedź: 
Obecny Wykonawca zatrudnia 2 osoby.

Pytanie 7
„Czy Wykonawca będzie musiał odbierać i dostarczać bieliznę operacyjną dwa razy dziennie w sytuacjach 
koniecznych tak jak to odbywa się obecnie?

Odpowiedź: 
Tak. W sytuacjach koniecznych Wykonawca będzie musiał odbierać i dostarczać bieliznę operacyjną dwa 
razy dziennie.

Powyższe wyjaśnienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.02.2014 r.


