
Świecie, dnia 20 maja 2019 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ
Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zmówienia  publicznego  pn.  USŁUGA  KOMPLEKSOWEGO  SPECJALISTYCZNEGO
PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ i POZOSTAŁEGO ASORTYMENTU (ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 547048-N-
2019z dnia 14-05-2019)

Zamawiający,  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu
zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1. 
Pytanie dot. przedmiotu zamówienia (pkt 8.1.d): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby bielizna była zwracana klientowi taką stroną do wierzchu
jaką będzie zdana do pralni? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę, aby bielizna była zwracana klientowi taką stroną do wierzchu jaką będzie
zdana do pralni. 

Pytanie 2. 
Pytanie dot. przedmiotu zamówienia (pkt 15. 1): 
Czy  ze  względów  ekologicznych  oraz  ekonomicznych  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na
zmniejszenie ilości dostarczanych cyklicznie worków bezbarwnych o poj. 120L do ilości 320szt?
Ilość przekazywanych worków bardzo wzrosła względem zeszłego roku.  

Odpowiedź: 
Zamawiający ze  względu na reżim sanitarno-higieniczny nie  wyraża zgody na zmniejszenie  ilości
dostarczanych cyklicznie worków bezbarwnych o poj. 120L. Ilość zużywanych worków nie wzrosła,
Zamawiający we własnym zakresie dostarczał worki. 

Pytanie 3. 
Pytania dot. treści umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej zapisanej w § 11 ust. 1 pkt 1), §
10 ust. 1 pkt 2),  oraz w § 10 ust. 1 pkt 3) w taki sposób, aby naliczana była ona od wartości nie
wartości  całej  usługi  wykonanej  w  danym  miesiącu,  ale  od  tej  jej  części,  która  została
nienależycie wykonana? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.
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Pytanie 4. 

Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  na  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie powinien złożyć poniższe dokumenty:

 aktualny certyfikat wdrożenia Systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2008
 lub równoważny wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum
Akredytacji)  ?

 aktualny certyfikat wdrożenia Systemu zarządzania środowiskowego  PN-EN ISO 14001:2004
lub równoważny wydany przez  jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum
Akredytacji)  ?

Odpowiedź:

Pytanie 5.
Zamawiający wymaga, złożenia wykazu środków chemicznych – dezynfekujących do prania bielizny szpitalnej
muszą działać na wirusy, bakterie, prątki, grzyby i spory w tym na clostridium difficile. Czy do oferty wymagane
jest dołączenie dokumentów potwierdzających działanie tych środków w określonych zakresach?
Odpowiedź:

Pytanie 6.
Zgodnie  z  treścią  SIWZ  Załącznik  nr  2  Opis  przedmiotu  zamówienia,  zakres  zamówienia  obejmuje  min.
czyszczenie  chemiczne.  W związku  z  tym pytamy,  czy Zamawiający  wymaga,  aby Wykonawca  dysponował
komorą (z wbudowanym rejestratorem i drukarką parametrów) do dezynfekcji min. materacy,  kocy,  poduszek,
kołder w pralni, w której wykonywana będzie usługa i czy na potwierdzenie Wykonawca winien załączyć do oferty
stosowne oświadczenie ze wskazaniem modelu, marki, roku produkcji urządzenia oraz podstawy dysponowania?
Odpowiedź:

Pytanie 7.
Zamawiający  w  Załączniku  nr  2  Opis  przedmiotu  zamówienia  pkt  2  wymaga,  aby  pralnia,  w  której  będą
wykonywane usługi  pralnicze spełniała wymagania sanitarne. W związku z tym pytamy,  czy Zamawiający na
potwierdzenie  spełniania  w/w  wymagań  żąda  złożenia  wraz  z  ofertą  protokołu  z  kontroli  sanitarnej
przeprowadzonej  przez  Państwowy  Inspektorat  Sanitarno-Epidemiologiczny  wykonanej  w  ciągu  ostatnich  6
miesięcy? 
Odpowiedź: 
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Pytanie 8.
Zamawiający  w  Załączniku  nr  2  Opis  przedmiotu  zamówienia  pkt  3  wymaga,  aby  wykonawca  dysponował
wszelkim wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia. Czy na potwierdzenie
dysponowania  powyższymi  urządzeniami  Wykonawca  ma  złożyć  wraz   z  ofertą  wykaz  maszyn  i  urządzeń
potwierdzających dysponowanie wszelkim sprzętem  i urządzeniami z podaniem producenta, typu, modelu, roku
produkcji oraz podstawy dysponowania każdym z nich?
Odpowiedź:

Pytanie 9.
Zamawiający w Załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt 4 żąda w trakcie trwania umowy udostępniania
dokumentu z badań czystości powietrza z ostatnich 12 miesięcy. W związku z tym pytamy, jaką metodą mają być
wykonane badania czystości powietrza? 
Odpowiedź: 

Pytanie 10.
Zgodnie  z  Opisem  przedmiotu  zamówienia  pkt  30  Zamawiający  wymaga  prowadzenia  nadzoru  czystości
biologicznej powierzchni asortymentu. W związku z tym pytamy, czy w celu potwierdzenia, że oferowane usługi
odpowiadają  wymaganiom  sanitarnym  i  higienicznym,  żąda  załączenia  do  oferty  wyników  badań
bakteriologicznych  dotyczących  pralni,  w  której  będzie  realizowana  usługa,  potwierdzających  czystość
mikrobiologiczną:
- blatu stołu do składania bielizny – co najmniej dwa (2) badania z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających termin
opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania przetargowego, badania muszą być wykonane
przez laboratorium mikrobiologiczne, bądź Stację Sanitarno-Epidemiologiczną? 
-  wewnętrznej ściany tunelu Finisher  – co najmniej dwa (2) badania z ostatnich  6 miesięcy poprzedzających
termin  opublikowania  ogłoszenia  o  wszczęciu  niniejszego postępowania  przetargowego,  badania  muszą być
wykonane przez laboratorium mikrobiologiczne, bądź Stację Sanitarno-Epidemiologiczną? 
- wewnętrznej ściany komory do mycia i dezynfekcji wózków – co najmniej dwa (2) badania 
z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania
przetargowego,  badania  muszą  być  wykonane  przez  laboratorium  mikrobiologiczne,  bądź  Stację  Sanitarno-
Epidemiologiczną? 
- bielizny i odzieży zabiegowej (operacyjnej) po praniu z dezynfekcją – co najmniej dwa (2) badania z ostatnich 6
miesięcy  poprzedzających  termin  opublikowania  ogłoszenia  o  wszczęciu  niniejszego  postępowania
przetargowego,  badania  muszą  być  wykonane  przez  laboratorium  mikrobiologiczne,  bądź  Stację  Sanitarno-
Epidemiologiczną? 
- bielizny noworodkowej po praniu z dezynfekcją - co najmniej dwa (2) badania z ostatnich 
6  miesięcy  poprzedzających  termin  opublikowania  ogłoszenia  o  wszczęciu  niniejszego  postępowania
przetargowego,  badania  muszą  być  wykonane  przez  laboratorium  mikrobiologiczne,  bądź  Stację  Sanitarno-
Epidemiologiczną? 
Wymienione wyżej  wyniki  badań dają  Zamawiającemu gwarancję,  że  wykonawca  realizujący  zamówienie  w
sposób ciągły dba o odpowiednią jakość świadczonych usług i gwarantuje 
ich wymaganą czystość mikrobiologiczną.
Odpowiedź: 
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Pytanie 11.
Przedmiotem zamówienia jest min pranie w pralnicach tunelowych i przelotowych pralnico wirówkach.
W zawiązku z tym pytamy, czy w celu zapewnienia świadczenia usługi na najwyższym poziomie, Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca dysponował:
- pralnicą tunelową zakończoną prasą do bielizny płaskiej,
- pralnicą tunelową zakończoną wirówką do prania wodnego operacyjnej odzieży barierowej?
Pranie  odzieży  barierowej  i  operacyjnej  w  pralnico-wirówkach  oraz  tunelach  zakończonych  prasą  naraża  tę
odzież na uszkodzenia mechaniczne w większym stopniu niż przy tunelach pralniczych z wirówką, zwłaszcza
podczas jej wyładunku z urządzenia. Dlatego pralnica tunelowa z wirówką jest najlepszym rozwiązaniem, które
znacząco  wpływa  na  wydłużenie  żywotności  barierowej  odzieży  operacyjnej,  a  poprzez  to  ogranicza  koszty
ponoszone przez Zamawiającego. Czy na potwierdzenie dysponowania powyższymi urządzeniami Wykonawca
ma złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie potwierdzające dysponowanie wyżej opisanymi urządzeniami z
podaniem producenta, typu, modelu, roku produkcji oraz podstawy dysponowania każdym z nich?
Odpowiedź: 

Pytanie 12.
Zamawiający w Załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 ppkt d) wymaga: „bielizna wracająca powinna
być złożona lewą stroną do wierzchu”.  W związku z tym pytamy, czy Zamawiający wyrazi zgodę alby bielizna
wracająca była złożona taką samą stroną do wierzchu, jaką Zamawiający przekazał do pralni?
Odpowiedź: 

Pytanie 13.
Zgodnie z treścią SIWZ przedmiotem zamówienia jest min. pranie fartuchów i mundurków szpitalnych.  Czy w
związku z tym Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której będzie wykonywana usługa posiadała tunel-finiszer do
suszenia i odpylania odzieży ochronnej, operacyjnej i fasonowej, który ma duży wpływ na wydłużenie żywotności
odzieży, a fakt posiadania takiego urządzenia Wykonawca udowodni poprzez złożenie wraz z ofertą stosownego
oświadczenia wskazującego producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy
dysponowania?

Odpowiedź:

Pytanie 14.
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w par. 11 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy wyrażenie:  „trzykrotne stwierdzenie
nienależytego  wykonania” zostało  zastąpione  wyrażeniem:  „trzykrotne  stwierdzenie  rażącego  nienależytego
wykonania”? 
Uzasadnione jest, aby tylko reklamacje dotyczące rażąco nienależytego wykonania usługi stanowiły podstawę do
rozwiązania umowy. Zwłaszcza, że konsekwencją powyższego może być rozwiązanie umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia w trybie określonym w par. 1 ust. 1 pkt 1).
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.
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Pytanie 15.
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 11 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy wyrażenie: 
„za każdorazowe naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974r.  Kodeks  pracy  w  zakresie  czynności  opisanych  przez
zamawiającego w pkt. 5.3 SIWZ ZAMAWIAJĄCY naliczy karę w wysokości 6.000,- PLN”,   zostało zastąpione
wyrażeniem: „za każdorazowe naruszenie obowiązku zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 
w zakresie czynności opisanych przez zamawiającego w pkt. 5.3 SIWZ ZAMAWIAJĄCY naliczy karę w wysokości
1.000,- PLN”?
Ustalona wysokość w/w kary jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, 
jaką może ponieść Zamawiający. Jest rażąco zawyżona i nieadekwatna do wagi przewinienia wykonawcy i nie
kształtuje się na zwyczajowo przyjętym poziomie w zamówieniach dotyczących usług pralniczych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Pytanie 16.
Czy Zamawiający  wyraża  zgodę,  aby  w  par.  11  ust.  2  zdanie:  „W  przypadku  nie  wywiązywania  się  przez
WYKONAWCĘ z warunków umowy ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko WYKONAWCY”, zastąpić zdaniem: „W przypadku  nie wywiązywania się przez WYKONAWCĘ z
warunków umowy, pomimo wyznaczenia 14 dniowego terminu na właściwą realizację Umowy, ZAMAWIAJĄCY
ma prawo zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko WYKONAWCY”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Pytanie 17.
Czy na wypadek awarii  w zakładzie pralniczym Wykonawcy,  Zamawiający wymaga,  aby w celu zapewnienia
ciągłości  usługi  Wykonawca  wskazał  w  stosownym  oświadczeniu  załączonym  do  oferty  zakład  awaryjny,  w
którym będzie świadczona usługa pralnicza,  z  zachowaniem wszystkich wymogów zapisanych w SIWZ oraz
umowie?
Odpowiedź: 

Pytanie 18.
Zgodnie Opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga,  aby transport  brudnej  bielizny odbywał  przy
pomocy środka transportu  spełniającego wymagania  sanitarne  do świadczenia  usług  pralniczych  w zakresie
transportu bielizny szpitalnej czystej i brudnej bielizny. 
Czy  Zamawiający  dopuści  transport  czystej  i  brudnej  bielizny  jednym  samochodem  z  barierą  higieniczną?
Samochód taki posiada podzieloną powierzchnię ładunkową na część czystą i część brudną i zapewnia całkowite
wyeliminowanie kontaktu bielizny czystej i brudnej.  
Odpowiedź: 
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