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Świecie, dnia 2 marca 2015 r.

WYJAŚNIENIA nr l do SIWZ
dotyczy przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ SPECJALISTYCZNEGO PRANIA

ODZIEŻY I BIELIZNY SZPITALNEJ oznaczenie sprawy DzV. 27. PN. 3. 2015

Zamawiający Wojewódzki Szpital dla Nerwowo.i Psychicznie Chorych w Świeciu działając na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późno zm.) zawiadamia,
że wpłynęły pytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela się następujących
odpowiedzi:

Pytanie l
" Dotyczy punktu 3.16 l), 2) SIWZ: "
I. CZYZamawiający wyrazi zgodę, aby środki piorące i dezynfekujące używane do wykonania zamówienia posiadały
atest wystawiony przez instytucję akredytowaną, rownowaźną do PZH (Hamilton Poland L TD) ?"
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2
"Dotyczy punktu 3.18 3) SIWZ
I. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku zastosowania środków biobćjczych o podwyższonym stężeniu
czas premia wynosił 10 min.? Skuteczność dezynfekcji w zaproponowanym czasie została potwierdzona badaniami
niezależnego laboratorium. "
Odpowiedź: Tak. .' " ':< .' c '

Pytanie 3
"Dotyczy punktu 3.20 SIWZ
l. Prosimy, o wyjaśnienie, c~ budania-mikrobiotogłczne przedstawiać należy po podpisaniu umowy, tj. w trakcie
realizacji usługi czyteż załąc7,yć do oferty?"
Odpowiedź: Po.podpisaniu umowy, l raz na kwartał.

Pytanie 4
"Dotyczy punktu 3.4 l) lit. e) SIWZ
I. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby bielizna w czasie transportu zamiast w dodatkowy worek zabezpieczona była
pokrowcem IW kosz siatkowy?"
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5
" Dotyczy punktu 3.6 SIWZ
I. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli worki jednorazowego qV wielorazowego użytku? Prosimy
jednocześnie o dopuszczenie możliwości używania worków poliestrowych wielorazowego użytku w kolorze niebieskim
i zielonym dla oddziału XlV."
Odpowiedź: Worki jednorazowego użytku. Kolory worków zgodne za wskazaniami Zamawiającego.

Pytanie 6
.Pytania dot. treści umowy
I. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej zapisanej w § 10 ust, I pkt 2) oraz w § 10 ust. J pkt
3) 7,5 w taki sposób, aby naliczana by/a ona od wartości nie wartości całej usługi wykonanej w danym miesiącu, ale
od tej jej części, która została niella leżycie wykonana ?"
Odpowiedź: Nie.


