BZP.38.382-10…….17

Jastrzębie - Zdrój, 10.04.2017 r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju (BZP.38.382-10.17)
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 10.04.2017 r.
I ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 10.04.2017 r.
W związku ze złoŜonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.), Zamawiający wyjaśnia co
następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. SIWZ
Zamawiający wskazał w SIWZ, Ŝe kryterium oceny w przedmiotowym przetargu będzie m.in.:
„d) gramatura dzierŜawionej odzieŜy chirurgicznej:
- gramatura 140 g/m2 – 5 pkt,
- gramatura 130 g/m2 – 3 pkt,
- gramatura 120 g/m2 – 0 pkt,
e) gramatura dzierŜawionej bielizny operacyjnej bawełniano-poliestrowej:
- gramatura 145 g/m2 – 5 pkt,
- gramatura 135 g/m2 – 3 pkt,
- gramatura 120 g/m2 – 0 pkt,”
PowyŜsze kryteria nie uwzględniają gramatur pośrednich w pkt d) np.: 125 g/m2, 135 g/m2, 145
g/m2 oraz w pkt e) np.: 125 g/m2, 130 g/m2. Kryteria w takiej postaci mogą faworyzować lub
dyskryminować wykonawców ubiegających się o zamówienie. Poza tym punktacja faworyzuje
asortyment w wyŜszej wadze, co wynika z wyŜszej gramatury tkaniny.
ZAPYTANIE
Czy Zamawiający zmieni powyŜsze kryteria, dodając równieŜ inne gramatury odzieŜy i bielizny,
tak aby nie ograniczać konkurencyjności postępowania poprzez eliminację Wykonawców,
świadczących usługę dzierŜawy, dysponujących asortymentem wysokiej jakości o gramaturach
nie ujętych w kryteriach oceny lub zrezygnuje z tych kryteriów?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w SIWZ rozdział XIII pkt. 2 ppkt. 2) lit. d), e) zmienia zapis z:
d) gramatura dzierŜawionej odzieŜy chirurgicznej:
- gramatura 140 g/m2 – 5 pkt,
- gramatura 130 g/m2 – 3 pkt,
- gramatura 120 g/m2 – 0 pkt,
e) gramatura dzierŜawionej bielizny operacyjnej bawełniano-poliestrowej:
- gramatura 145 g/m2 – 5 pkt,
- gramatura 135 g/m2 – 3 pkt,
- gramatura 120 g/m2 – 0 pkt,
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który otrzymuje nowe brzmienie:
d) gramatura dzierŜawionej odzieŜy chirurgicznej:
- gramatura od 131 do 140 g/m2 – 5 pkt,
- gramatura od 121 do 130 g/m2 – 3 pkt,
- gramatura 120 g/m2 – 0 pkt,
e) gramatura dzierŜawionej bielizny operacyjnej bawełniano-poliestrowej:
- gramatura od 136 do 145 g/m2 – 5 pkt,
- gramatura od 121 do 135 g/m2 – 3 pkt,
- gramatura 120 g/m2 – 0 pkt,
Pytanie nr 2 dot. SIWZ
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłoŜył przed zawarciem umowy aktualną,
pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą prowadzenia usług pralniczych dla
jednostek ochrony zdrowia, (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania bielizny
szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej Ŝadnych wyłączeń, w
szczególności w zakresie wskazanym powyŜej), wydanej dla pralni, w której będą świadczone
usługi objęte przedmiotem zamówienia.
Informujemy, Ŝe Wykonawcy nie mają wpływu na treść opinii sanitarnej wystawianej przez
SANEPID dopuszczającej pralnię do świadczenia usług dla jednostek słuŜby zdrowia. Dokument
taki dopuszcza obiekt pralniczy do świadczenia usług dla jednostek słuŜby zdrowia, co oznacza
moŜliwość prania całego asortymentu przekazywanego do pralni bez jego wyszczególniania.
Zasady obchodzenia się z asortymentem w obiekcie pralni regulują wewnętrzne procedury
stanowiące reŜim epidemiologiczny w obiekcie pralni. Procedury te są przedstawiane
przedstawicielom SANPID-u podczas kontroli.
ZAPYTANIE
Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyŜszego warunku, w przypadku gdy Wykonawca
posiada aktualną opinię sanitarną dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych
dla jednostek słuŜby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną eliminującą stykanie się
bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref, posiadający urządzenia z oddzielnymi
otworami do zładowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z
automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w SIWZ rozdział XIV pkt. 8 ppkt. 3) zmienia zapis z:
3) przedłoŜenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę kopii aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej
dotyczącej prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów
udzielających świadczeń zdrowotnych), prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i
noworodkowej (tj. nie zawierającej Ŝadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie
wskazanym powyŜej), wydanej dla pralni, w której będą świadczone usługi objęte
przedmiotem zamówienia;
który otrzymuje nowe brzmienie:
3) przedłoŜenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę kopii aktualnej, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej
dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek słuŜby
zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną eliminującą stykanie się bielizny
brudnej z czystą oraz pracowników tych stref, posiadający urządzenia z oddzielnymi
otworami do zładowani i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z
automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź*
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dotyczącej prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów
udzielających świadczeń zdrowotnych), prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i
noworodkowej (tj. nie zawierającej Ŝadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie
wskazanym powyŜej), wydanej dla pralni, w której będą świadczone usługi objęte
przedmiotem zamówienia;
* niewłaściwe skreślić

ponadto, Zamawiający zmienia we Wzorze Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ w § 2 pkt. 5 ppkt. 1)
zmienia zapis z:
1) pralnia, w której będą świadczone usługi objęte Umową, posiada pozytywną opinię
Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą prowadzenia usług pralniczych dla jednostek
ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania bielizny
szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającą Ŝadnych wyłączeń, w
szczególności w zakresie wskazanym powyŜej), na potwierdzenie czego Wykonawca
przedłoŜył poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej (tzn. wystawionej
nie wcześniej niŜ 12 miesięcy przed dniem złoŜenia) pozytywnej opinii Państwowej
Inspekcji Sanitarnej w tym przedmiocie;
który otrzymuje nowe brzmienie:
2) pralnia, w której będą świadczone usługi objęte Umową, posiada pozytywną opinię
Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług
pralniczych dla jednostek słuŜby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną
eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref,
posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowani i rozładowania
odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania
środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź* dotyczącą prowadzenia usług pralniczych
dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych),
prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającą Ŝadnych
wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyŜej), na potwierdzenie czego
Wykonawca przedłoŜył poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej (tzn.
wystawionej nie wcześniej niŜ 12 miesięcy przed dniem złoŜenia) pozytywnej opinii
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym przedmiocie;
* niewłaściwe skreślić

oraz, Zamawiający zmienia we Wzorze Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ w Załączniki do umowy:
Załącznik nr 4 zmienia zapis z:
Załącznik nr 4 – Dokumenty złoŜone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:
 Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
 Wykaz wyposaŜenia Pralni wraz z adresem,
 Wykaz środków transportu,
 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej prowadzenia usług pralniczych dla
jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania
bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej Ŝadnych
wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyŜej), wydanej dla pralni, w której
będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu
bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte
przedmiotem zamówienia,
 instrukcje/procedury postępowania z bielizną czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania
higieny w Pralni.,
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 opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny;
 deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
 aktualny dokument potwierdzający, iŜ producent chipów spełnia określone wymagania i
wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji
RFID;
 certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdroŜeniu w pralni procedur zapewniających
odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN
14065:2005 „Tekstylia poddawane obróbce w pralni – System kontroli skaŜenia
biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę
wdroŜeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną
działalność wdroŜeniowo – konsultingową”);
 wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza uŜywać do
wykonania zamówienia wraz z:
a) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą uŜywane do realizacji
przedmiotu zamówienia;
b) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
c) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów
Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego
środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją
zgodności CE;
d) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla
środków piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i
dziecięcą;
e) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących,
iŜ Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu
procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
 dokumenty potwierdzające, Ŝe:
a)dzierŜawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady,
serwety) posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna
65% i poliester 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych, wystawione przez
niezaleŜną jednostkę badawczą,
 deklarację zgodności CE;
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
b ) dzierŜawiona odzieŜ chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40%
poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina
antyelektrostatyczna);
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, wystawione przez niezaleŜna jednostkę badawczą,
 deklarację zgodności CE;
c) dzierŜawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny
poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290
g/m2;
wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy w
zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN EN 13795, wystawione przez
niezaleŜną jednostkę badawczą.
który otrzymuje nowe brzmienie:
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Załącznik nr 4 – Dokumenty złoŜone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:
 Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
 Wykaz wyposaŜenia Pralni wraz z adresem,
 Wykaz środków transportu,
 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług
pralniczych dla jednostek słuŜby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną
eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref,
posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowani i rozładowania
odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania
środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź* dotyczącej prowadzenia usług pralniczych
dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych),
prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej
Ŝadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyŜej), wydanej dla pralni,
w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
* niewłaściwe skreślić

 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu
bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte
przedmiotem zamówienia,
 instrukcje/procedury postępowania z bielizną czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania
higieny w Pralni.,
 opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny;
 deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
 aktualny dokument potwierdzający, iŜ producent chipów spełnia określone wymagania i
wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji
RFID;
 certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdroŜeniu w pralni procedur zapewniających
odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN
14065:2005 „Tekstylia poddawane obróbce w pralni – System kontroli skaŜenia
biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę
wdroŜeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną
działalność wdroŜeniowo – konsultingową”);
 wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza uŜywać do
wykonania zamówienia wraz z:
f) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą uŜywane do realizacji
przedmiotu zamówienia;
g) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
h) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów
Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego
środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją
zgodności CE;
i) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla
środków piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i
dziecięcą;
j) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących,
iŜ Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu
procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
 dokumenty potwierdzające, Ŝe:
b) dzierŜawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady,
serwety) posiada:
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 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna
65% i poliester 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych, wystawione przez
niezaleŜną jednostkę badawczą,
 deklarację zgodności CE;
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
b ) dzierŜawiona odzieŜ chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40%
poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina
antyelektrostatyczna);
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, wystawione przez niezaleŜna jednostkę badawczą,
 deklarację zgodności CE;
c) dzierŜawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny
poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290
g/m2;
wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy w
zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN EN 13795, wystawione przez
niezaleŜną jednostkę badawczą.
Pytanie nr 3 dot. SIWZ
Zamawiający określił w SIWZ parametry asortymentu, który zamierza dzierŜawić od
Wykonawcy przez okres świadczenia usługi pralniczej, a są to: bielizna operacyjna bawełniano –
poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety), odzieŜ chirurgiczna (bluza + spodnie) i podkłady
operacyjne wysokochłonne – serwety.
ZAPYTANIE
Czy Zamawiający będzie wymagał w zakresie dzierŜawionej bielizny operacyjnej aby
prześcieradła, podkłady, serwety były wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej o
gramaturze 125 g/m2, składzie bawełna 54,6% i poliester 44% z włóknem węglowy i będzie
Ŝądał dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego skład oraz gramaturę tkaniny,
wyników badań niezaleŜnej jednostki badawczej potwierdzających, Ŝe tkanina z której jest
wykonana spełnia wymagania normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia, takŜe po 100 cyklach
prania oraz czystości cząstek stałych według normy PN-EN 13795, deklaracji CE oraz wpisu lub
zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych?
Czy Zamawiający będzie wymagał w zakresie dzierŜawionej odzieŜy chirurgicznej aby bluzy i
spodnie były wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej antyelektrostatycznej o gramaturze
125 g/m2, składzie bawełna 54,6% i poliester 44% z włóknem węglowy i będzie Ŝądał dołączenia
do oferty dokumentu potwierdzającego skład
oraz
gramaturę tkaniny
oraz
antyelektrostatyczność, wyników badań niezaleŜnej jednostki badawczej potwierdzających, Ŝe
tkanina z której jest wykonana spełnia wymagania normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia, takŜe
po 100 cyklach prania oraz czystości cząstek stałych według normy PN-EN 13795, deklaracji CE
oraz wpisu lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych?
Czy Zamawiający będzie wymagał aby dzierŜawione podkłady operacyjne wysokochłonneserwety były wykonane z tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności do 130% i gramaturze nie
przekraczającej 290 g/m2 co zostanie potwierdzone w ofercie wynikami badań niezaleŜnej
jednostki badawczej?
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 4 dot. SIWZ
W tabeli „Wykaz przedmiotu dzierŜawy” Zamawiający wymaga dostarczenie w ramach
dzierŜawy fartuchów operacyjnych niebieskich w ilości 85 szt. W treści SIWZ nie występuje opis
parametrów jakie mają spełnić wspomniane fartuchy operacyjne.
Czy zatem Zamawiający będzie wymagał aby były to fartuchy operacyjne barierowe
wielokrotnego uŜytku z moŜliwością sterylizacji, wykonane na bazie dwóch tkanin, pole
krytyczne tkanina poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze 135 g/m2,
spełniająca wymagania normy PN-EN 13795, w polu niekrytycznym tkanina bawełnianopoliestrowa o zawartości bawełny 54,6%, poliestru 44%, włókna węglowego 1,4%. Ilość krotności
prania, suszenia i sterylizacji minimum 150 cykli? Na potwierdzenie powyŜszego będzie
wymagane dołączenia do oferty potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 13795, potwierdzenie
danych technicznych tkaniny, potwierdzenie ilości, krotności prania, suszenia i sterylizacji przez
minimum 150 cykli, wpis do rejestru wyrobów medycznych i deklaracja WE?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 5 dot. SIWZ
Zamawiający w załączniku nr 1 SIWZ podał podstawowy zakres usług pralniczy jakiego
oczekuje od Wykonawcy. W treści rozdziału I. pkt 9. załącznika na 1 Zamawiający wymaga m.in.
czyszczenia na sucho pozostałego asortymentu nie nadającego się do prania wodnego. Natomiast
w pkt 30. 2) załącznika Zamawiający wskazuje jakim wyposaŜeniem ma dysponować
Wykonawca w celu realizacji kompleksowej usługi pralniczej. W wykazie tym nie występuje
urządzenie do czyszczenia na sucho (czyszczenia chemicznego).
ZAPYTANIE
Mając na uwadze kompleksowość zamawianej usługi, czy Zamawiający będzie wymagał aby
Wykonawca dysponował urządzeniem do czyszczenia chemicznego, działającym w technologii
bezpiecznej dla ludzi i środowiska, opartej na środkach piorących posiadających certyfikat
dermatologiczny, co zostanie potwierdzone przez dołączenie do oferty certyfikatu
dermatologicznego oraz opisu technologii czyszczenia chemicznego?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. I
ppkt. 9 zmienia zapis z:
9. Podstawowy zakres usług pralniczych obejmuje pranie wraz z transportem bielizny
pościelowej, bielizny operacyjnej, bielizny skaŜonej, odzieŜy ochronnej i roboczej
pracowników, pieluch, bielizny noworodkowej i dziecięcej, koców, kołder, poduszek,
materaców, pokrowców, mopów, prasowanie, maglowanie, naprawy krawieckie,
dezynfekcję, czyszczenie na sucho pozostałego asortymentu nienadającego się do prania
wodnego, pranie bielizny operacyjnej z dzierŜawą, prowadzenie magazynów bielizny czystej
i brudnej oraz transport bielizny czystej do wszystkich oddziałów/komórek organizacyjnych
i brudnej z oddziałów/komórek organizacyjnych do magazynu bielizny brudnej (w tym
równieŜ mieszczących się w budynku przy ul. Krasickiego 21).
który otrzymuje nowe brzmienie:
9. Podstawowy zakres usług pralniczych obejmuje pranie wraz z transportem bielizny
pościelowej, bielizny operacyjnej, bielizny skaŜonej, odzieŜy ochronnej i roboczej
pracowników, pieluch, bielizny noworodkowej i dziecięcej, koców, kołder, poduszek,
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materaców, pokrowców, mopów, prasowanie, maglowanie, naprawy krawieckie,
dezynfekcję, czyszczenie na sucho pozostałego asortymentu nienadającego się do prania
wodnego, pranie bielizny operacyjnej z dzierŜawą, prowadzenie magazynów bielizny czystej
i brudnej oraz transport bielizny czystej do wszystkich oddziałów/komórek organizacyjnych
i brudnej z oddziałów/komórek organizacyjnych do magazynu bielizny brudnej (w tym
równieŜ mieszczących się w budynku przy ul. Krasickiego 21).
Pytanie nr 6 dot. SIWZ
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłoŜył przy podpisywaniu umowy certyfikaty ISO
9001 i RABC 14065, jednak nie określił zakresu tych dokumentów. Mając na uwadze
kompleksowość usługi objętej postępowaniem, czy Zamawiający będzie wymagał certyfikatów
ISO 9001 i RABC 14065 na usługę w zakresie co najmniej prania, dezynfekcji, czyszczenia
chemicznego z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych, dzierŜawy pościeli i
bielizny szpitalnej, transportu oraz stosowaniem technologii RFID UHF, co zostanie
potwierdzone stosownymi certyfikatami dołączonym do oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w SIWZ rozdział XIV pkt. 8 ppkt. 6) lit. d) zmienia zapis z:
d) dokument potwierdzający, Ŝe pralnia posiada wdroŜony system zapewnienia jakości PN EN
ISO 9001:2009 (lub certyfikat zgodny z nowym wydaniem normy 2015 r), w terminie 6
miesięcy od dnia podpisania umowy.
który otrzymuje nowe brzmienie:
d) dokument potwierdzający, Ŝe pralnia posiada wdroŜony system zapewnienia jakości PN EN
ISO 9001:2009 (lub certyfikat zgodny z nowym wydaniem normy 2015 r), w zakresie co
najmniej prania i dezynfekcji w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
ponadto, Zamawiający zmienia w Formularzu Oferty Załącznik nr 3 do SIWZ w pkt. 3 ppkt. 7)
zmienia zapis z:
7) pralnia posiada/ będzie posiadać* wdroŜony system zarządzania jakości ISO PN EN 9001:2009
(lib certyfikat zgodny z nowym wydaniem normy 2015 r.)
który otrzymuje nowe brzmienie:
7) pralnia posiada/ będzie posiadać* wdroŜony system zarządzania jakości ISO PN EN 9001:2009
(lib certyfikat zgodny z nowym wydaniem normy 2015 r.), w zakresie co najmniej prania i
dezynfekcji
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w
rozdziale I pkt. 39 zmienia zapis z:
39. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu:
- dokument potwierdzający, Ŝe pralnia posiada wdroŜony system zapewnienia jakości PN
EN ISO 9001:2009 (lub certyfikat zgodny z nowym wydaniem normy 2015 r), w terminie 6
miesięcy od dnia podpisania umowy.
który otrzymuje nowe brzmienie:
39. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu:
- dokument potwierdzający, Ŝe pralnia posiada wdroŜony system zapewnienia jakości PN
EN ISO 9001:2009 (lub certyfikat zgodny z nowym wydaniem normy 2015 r), w terminie 6
miesięcy od dnia podpisania umowy.
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Pytanie nr 7 dot. SIWZ
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wdroŜenia systemu identyfikacji RFID. Czy Zamawiający
będzie wymagał dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego częstotliwość radiową pracy
tagów/chipów?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 8 dot. SIWZ
Czy Zamawiający będzie wymagał poprzez dołączenie do oferty potwierdzenia wynikami badań
(metodyka normy 13704) skuteczności wykazanych środków dezynfekujących do prania
wodnego w zakresie Clostridium perfringens i Clostridium difficile?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 9 dot. SIWZ
W załączniku nr 1 do SIWZ (rozdział III. pkt 7.) Zamawiający określił wymagania dotyczące
wrzutni na brudną odzieŜ operacyjną. Wrzutnia ma zostać umieszczona w pomieszczeniu śluzy
na brudną bieliznę. Pomieszczenie do posiada ograniczenia związane z powierzchnią co
powoduje, ograniczenia dotyczące montaŜu wrzutni z wózkiem, opróŜnianej przez boczny panel.
Drzwi boczne nie będą się otwierać.
ZAPYTANIE
Czy w związku z ograniczoną powierzchnią pomieszczenia Zamawiający dopuści wrzutnię
wolnostojącą, wyposaŜoną w system informujący o jej zapełnieniu, posiadającą ekran dotykowy
informujący o wykonanych czynnościach w języku polskim, działającą w oparciu o system RFID
oraz zapewniającą po sczytaniu oddanego asortymentu automatyczne odnowienie limitu
odzieŜy o ilości i asortyment, który został oddany przez uŜytkownika, posiadającą moŜliwości
rozładunku przez przedni panel?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt.
III ppkt. 7) zmienia zapis z:
7) wymagania dotyczące wrzutni:
 wolnostojąca;
 mieszcząca nie mniej niŜ 300 pozycji asortymentowych;
 musi być wyposaŜona w system informujący o jej zapełnieniu;
 ekran dotykowy informujący o wykonywanych czynnościach w języku polskim;
 musi działać w oparciu o system RFID;
 odzieŜ brudna oddana do wrzutni jest sczytywana i przy pomocy nadmuchu powietrza
transportowana do umieszczonego wewnątrz urządzenia wózka; po sczytaniu
oddanego asortymentu limit odzieŜy zostaje uzupełniony automatycznie o ilości i
asortyment, który został oddany przez uŜytkownika; wózek moŜe być wyjmowany z
urządzenia jedynie przez boczny panel;
który otrzymuje nowe brzmienie:
7) wymagania dotyczące wrzutni:
 wolnostojąca;
 mieszcząca nie mniej niŜ 300 pozycji asortymentowych;
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musi być wyposaŜona w system informujący o jej zapełnieniu;
ekran dotykowy informujący o wykonywanych czynnościach w języku polskim;
musi działać w oparciu o system RFID;
odzieŜ brudna oddana do wrzutni jest sczytywana i przy pomocy nadmuchu powietrza
transportowana do umieszczonego wewnątrz urządzenia wózka; po sczytaniu
oddanego asortymentu limit odzieŜy zostaje uzupełniony automatycznie o ilości i
asortyment, który został oddany przez uŜytkownika; wózek moŜe być wyjmowany z
urządzenia jedynie przez przedni panel;

Pytanie nr 10 dot. SIWZ
Zamawiający w tabeli „Wykaz przedmiotu dzierŜawy” określił wymiary serwet operacyjnych
niebieskich w pozycjach 4, 5, 6 na 90x90 cm oraz serwet zielonych w pozycji 4 na 90x90 cm.
Czy Zamawiający dopuści inny wymiary serwet wymienionych powyŜej, np. 75x90 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 11 dot. SIWZ
Zamawiający wymaga do Wykonawcy wdroŜenia systemu identyfikacji RFID. Czy Zamawiający
wymaga w celu zmniejszenia ryzyka zakaŜeń wtórnych aby tagi – chipy pracowały zgodnie z
systemem RFID UHF co pozwoli na jednoczesne skanowanie min. 400 szt. przekazywanego
asortymentu ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt.
III ppkt. 3) w przypisie 5 zmienia zapis z:
5 Ponadto Zamawiający informuje, Ŝe aktualnie 80% bielizny i odzieŜy szpitalnej będącej jego
własnością posiada trwałe oznakowanie przy pomocy technologii UHF.
który otrzymuje nowe brzmienie:
5 Ponadto Zamawiający informuje, Ŝe aktualnie 80% bielizny i odzieŜy szpitalnej będącej jego
własnością posiada trwałe oznakowanie przy pomocy technologii UHF w sytuacji gdy
Wykonawca zastosuje inną technologię niŜ UHF wówczas zmieni w terminie wdroŜenia systemu,
dotychczasowe oznakowanie bielizny i odzieŜy Szpitalnej Zamawiającego w celu uzyskania
pełnej kompatybilności z wdraŜanym systemem.
Pytanie nr 12 dot. SIWZ
Prosimy o zrezygnowanie z wymogu dołączenia do oferty wyników badań na wyrobach
gotowych poświadczającego spełnienie wymagań normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia i
przenikania cząstek stałych-dotyczy odzieŜy chirurgicznej i podkładów operacyjnych
wysokochłonnych oraz bielizny operacyjnej ( prześcieradła , podkłady, serwety).
Nasza firma oferuje powyŜszy asortyment wykonany z tkanin, które posiadają raporty z badań
wydane przez NIEZALEśNE LABORATORIA, które potwierdzają spełnienie przez surowce
parametru pylenia jak i czystości cząstek stałych.
Logicznym zatem jest, ze skoro tkanina wykorzystywana do produkcji odzieŜy i obłoŜeń
operacyjnych spełnia wyŜej wymienione parametry, to i asortyment produkowany z nich
równieŜ.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 13 dot. SIWZ
Prosimy o dopuszczenie odzieŜy chirurgicznej ( bluzy+ spodnie) z tkaniny w kolorze bordowym
zamiast czerwonym.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. II
ppkt. 4 w tabeli – Wykaz Przedmiotu DzierŜawy zmienia zapis z:
13. Bluza
+
czerwony)

spodnie

M

52
Centralna
Sterylizacja

M

52
Centralna
Sterylizacja

(komplet

który otrzymuje nowe brzmienie:
13. Bluza + spodnie (komplet czerwony
lub bordowy)

Pytanie nr 14 dot. SIWZ
Czy zamawiający wyrazi zgodę, Ŝeby fartuch operacyjny barierowy wykonany był w strefie
krytycznej z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze 135 g/m²
spełniającej WSZYSTKIE wymagania normy PN-EN 13795 1-3 dla fartuchów standardowego
ryzyka równieŜ po 150 cyklach prania (potwierdzone raportem z badań z niezaleŜnego
laboratorium). W strefie mniej krytycznej uŜyta będzie tkanina poliestrowo-bawełniana z
dodatkiem włókien węglowych o gramaturze 125 g/m², składzie surowca CO54,6% PES44%
CF1,4% o wysokich właściwościach chłonnych i wysokiej przepuszczalności powietrza i pyleniu
na poziomie poniŜej 4,0 Log10 (lint Mount) RÓWNIEś PO 100 CYKLACH PRANIA
potwierdzone badaniem z niezaleŜnego laboratorium?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 15 dot. SIWZ
Czy Zamawiający dopuści podkłady operacyjne wysokochłonne wykonane z tkaniny
poliestrowej o gramaturze 217 g/m2 i poziomie chłonności 130%?
Tkanina uŜyta do produkcji serwet posiada badania wydane przez niezaleŜne laboratorium
potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia i czystości cząstek
stałych.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 16 dot. SIWZ
Zamawiający wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ, Ze Wykonawca ma dostarczyć nowe
urządzenia do odbierania i wydawania czystych kompletów operacyjnych wyprodukowana w
2016 r.
Czy Zamawiający dopuści urządzenia wyprodukowane w 2015 r, przechowywane w magazynie
producenta do momentu sprzedaŜy , np. w 2017 r?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pkt.
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III ppkt. 6) lit. b) zmienia zapis z:
b) Wykonawca dostarczy nowe urządzenia (rok produkcji 2016) słuŜące do odbierania brudnych
i wydawania czystych kompletów operacyjnych i zainstaluje je w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego. Urządzenia te Wykonawca wstawi w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, tj. w Szatni Bloku Operacyjnego (dokładną lokalizację przedstawia rysunek
poniŜej).
który otrzymuje nowe brzmienie:
b) Wykonawca dostarczy nowe urządzenia (rok produkcji od 2015) słuŜące do odbierania
brudnych i wydawania czystych kompletów operacyjnych i zainstaluje je w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego. Urządzenia te Wykonawca wstawi w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, tj. w Szatni Bloku Operacyjnego (dokładną lokalizację
przedstawia rysunek poniŜej).
Pytanie nr 17 dot. SIWZ
Zamawiający w rozdziale V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU pkt.1. ppkt. 3 zapisał,
Ŝe o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz posiadający odpowiednie
doświadczenie, tj:
"Wykonawca spełni warunek jeŜeli wykaŜe, Ŝe posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie
objętym zamówieniem poprzez wykazanie minimum 1 (jednej) usługi* podobnej do objętej
przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat poprzedzających termin składania
ofert. Za usługę podobną Zamawiający uzna usługę obejmującą świadczenie usług pralniczych
na terenie placówki ochrony zdrowia, prowadzącej leczenie stacjonarne, dysponującej co
najmniej 550 łóŜkami. Wykonawca wykaŜe ciągłość świadczenia usługi w okresie nie krótszym
niŜ 6 miesięcy i wartości usługi w 1 (jednym) miesiącu (w kaŜdym z 6 miesięcy) wyniosła
minimum 60 000 zł brutto."
Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego warunku i uzna go za
spełniony, jeŜeli Wykonawca przedstawi referencje szpitala, dla którego świadczy usługę zgodną
z przedmiotem zamówienia, który posiada 464 łóŜka, a wartość usługi w kaŜdym z 6 miesięcy
nie jest niŜsza niŜ 60 000 zł brutto przy średniej za kaŜdy miesiąc nie niŜszej niŜ 70 000 zł brutto.
Uzasadniając powyŜsze uwaŜam, Ŝe Wykonawca, który świadczy usługę dla szpitala, który
dysponuje 464 łóŜkami, a wartość usługi jest wyŜsza od wymaganej, posiada nie mniejsze
doświadczenie niŜ Wykonawca świadczący usługę dla szpitala dysponującego 550 łóŜkami.
UwaŜam, Ŝe o jakości wykonywanej usługi nie świadczy ilość łóŜek, a wieloletnie doświadczenie.
Jednocześnie taka zmiana zapisu spowoduje zwiększenie konkurencji i zmniejszy cenę oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w SIWZ rozdział V pkt. 1 ppkt. 3) zmienia zapis z:
3) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek jeŜeli wykaŜe, Ŝe posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie
objętym zamówieniem poprzez wykazanie minimum 1 (jednej) usługi podobnej do objętej
przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat poprzedzających termin
składania ofert. Za usługę podobną Zamawiający uzna usługę obejmującą świadczenie usług
pralniczych na terenie placówki ochrony zdrowia, prowadzącej leczenie stacjonarne,
dysponującej co najmniej 550 łóŜkami. Wykonawca wykaŜe ciągłość świadczenia usługi w
okresie nie krótszym niŜ 6 miesięcy i wartości usługi w 1 (jednym) miesiącu (w kaŜdym z 6
miesięcy) wyniosła minimum 60 000 zł brutto.
który otrzymuje nowe brzmienie:
3) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:
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Wykonawca spełni warunek jeŜeli wykaŜe, Ŝe posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie
objętym zamówieniem poprzez wykazanie minimum 1 (jednej) usługi podobnej do objętej
przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat poprzedzających termin
składania ofert. Za usługę podobną Zamawiający uzna usługę obejmującą świadczenie usług
pralniczych na terenie placówki ochrony zdrowia, prowadzącej leczenie stacjonarne,
dysponującej co najmniej 450 łóŜkami. Wykonawca wykaŜe ciągłość świadczenia usługi w
okresie nie krótszym niŜ 6 miesięcy i wartości usługi w 1 (jednym) miesiącu (w kaŜdym z 6
miesięcy) wyniosła minimum 60 000 zł brutto.
Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a lit. 2) Ustawy Pzp. przekazuje Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia nr. 2017/S 055-102042.
Pytanie nr 18 dot. SIWZ
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wyników badań wykonanych na wyrobach gotowych
poświadczających spełnienie wymagań normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz przenikania
cząstek stałych. Nie istnieje Ŝadne merytoryczne uzasadnienie, by Ŝądać badań wykonanych na
gotowym wyrobie. Tkanina, z której wykonane są wyroby, nie podlega podczas ich produkcji
Ŝadnym dodatkowym procesom chemicznym ani termicznym, które mogłyby zmieć jej
właściwości. Ponadto chcielibyśmy równieŜ zauwaŜyć, iŜ ze względu na ograniczone moŜliwości
gabarytowe aparatury, do badań laboratoryjnych pobierane są próbki reprezentacyjne tkanin.
Nie są laboratoryjnie badane wyroby gotowe, co najwyŜej próbki tkanin pobrane z wyrobów
gotowych.
Czy Zamawiający wymaga zatem załączenia do oferty wyników badań na zgodność z normą
PN-EN 13795 wykonanych na tkaninach, z których wykonane są wyroby gotowe?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w
rozdziale II pkt. 6) ppkt. 2) usuwa zapis:
1)kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40% poliestru i
60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina antyelektrostatyczna);
2)wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy
PN EN 13795 w zakresie pylenia,
3)wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
4)deklarację zgodności WE.
który otrzymuje nowe brzmienie:
1)kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40% poliestru i
60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina antyelektrostatyczna);
2)wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
3)deklarację zgodności WE.
oraz, Zamawiający zmienia we Wzorze Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ w Załączniki do umowy:
Załącznik nr 4 zmienia zapis z:
Załącznik nr 4 – Dokumenty złoŜone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:
 Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
 Wykaz wyposaŜenia Pralni wraz z adresem,
 Wykaz środków transportu,
 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia
usług pralniczych dla jednostek słuŜby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną
eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref,
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posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowani i rozładowania
odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania
środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź* dotyczącej prowadzenia usług pralniczych
dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych),
prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej
Ŝadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyŜej), wydanej dla pralni,
w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
* niewłaściwe skreślić

 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu
bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte
przedmiotem zamówienia,
 instrukcje/procedury postępowania z bielizną czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania
higieny w Pralni.,
 opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny;
 deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
 aktualny dokument potwierdzający, iŜ producent chipów spełnia określone wymagania i
wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji
RFID;
 certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdroŜeniu w pralni procedur zapewniających
odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN
14065:2005 „Tekstylia poddawane obróbce w pralni – System kontroli skaŜenia
biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę
wdroŜeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną
działalność wdroŜeniowo – konsultingową”);
 wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza uŜywać do
wykonania zamówienia wraz z:
k) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą uŜywane do realizacji
przedmiotu zamówienia;
l) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
m) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów
Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego
środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją
zgodności CE;
n) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla
środków piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i
dziecięcą;
o) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących,
iŜ Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu
procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
 dokumenty potwierdzające, Ŝe:
c) dzierŜawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady,
serwety) posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna
65% i poliester 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych,
wystawione przez niezaleŜną jednostkę badawczą,
 deklarację zgodności CE;
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
b ) dzierŜawiona odzieŜ chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
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 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40%
poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina
antyelektrostatyczna);
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, wystawione przez niezaleŜna jednostkę
badawczą,
 deklarację zgodności CE;
c) dzierŜawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny
poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290
g/m2;
który otrzymuje nowe brzmienie:
Załącznik nr 4 – Dokumenty złoŜone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:
 Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
 Wykaz wyposaŜenia Pralni wraz z adresem,
 Wykaz środków transportu,
 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia
usług pralniczych dla jednostek słuŜby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną
eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref,
posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowani i rozładowania
odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania
środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź* dotyczącej prowadzenia usług pralniczych
dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych),
prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej
Ŝadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyŜej), wydanej dla pralni,
w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
* niewłaściwe skreślić

 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu
bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte
przedmiotem zamówienia,
 instrukcje/procedury postępowania z bielizną czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania
higieny w Pralni.,
 opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny;
 deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
 aktualny dokument potwierdzający, iŜ producent chipów spełnia określone wymagania i
wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji
RFID;
 certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdroŜeniu w pralni procedur zapewniających
odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN
14065:2005 „Tekstylia poddawane obróbce w pralni – System kontroli skaŜenia
biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę
wdroŜeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną
działalność wdroŜeniowo – konsultingową”);
 wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza uŜywać do
wykonania zamówienia wraz z:
p) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą uŜywane do realizacji
przedmiotu zamówienia;
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q) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
r) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów
Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego
środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją
zgodności CE;
s) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla
środków piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i
dziecięcą;
t) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących,
iŜ Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu
procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
 dokumenty potwierdzające, Ŝe:
d) dzierŜawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady,
serwety) posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład:
bawełna 65% i poliester 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie
wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem
cząstek stałych, wystawione przez niezaleŜną jednostkę badawczą,
 deklarację zgodności CE;
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
b ) dzierŜawiona odzieŜ chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład:
40% poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego
(tkanina antyelektrostatyczna);
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
 deklarację zgodności CE;
c) dzierŜawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład
tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę
nieprzekraczającą 290 g/m2;
Pytanie nr 19 dot. SIWZ
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wyników badań poświadczających spełnienie
wymagań normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz przenikania cząstek stałych. W normie,
na którą powołuje się Zamawiający, wymienione są takie parametry jak:
- odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho,
- czystość mikrobiologiczna,
- czystość pod względem cząstek stałych,
- pylenie,
- wytrzymałość na wypychanie na sucho,
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho
oraz dodatkowo dla prześcieradeł, podkładów i serwet:
- odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro,
- odporność na przenikanie cieczy
- wytrzymałość na wypychanie na mokro,
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro.
Norma nie przewiduje zatem takiego parametru jak przenikanie cząstek stałych.
Biorąc pod uwagę poziom bezpieczeństwa, jaki powinny zapewnić prześcieradła, podkłady,
serwety oraz bluzy i spodnie, Zamawiający powinien wymagać pełnej zgodność z normą PN-EN
13795 dla dzierŜawionej bielizny. Spełnienie wszystkich parametrów opisanych w normie
zagwarantowałoby Zamawiającemu otrzymanie w leasingu wyrobów najwyŜszej jakości.
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Czy Zamawiający, dbając o poziom bezpieczeństwa oraz jakość dostarczanej bielizny, wymaga
aby dzierŜawione prześcieradła, podkłady, serwety oraz bluzy i spodnie były w pełni zgodne z
normą PN-EN 13795?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w
rozdziale II pkt. 5) ppkt. 2) zmienia zapis z:
2) dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia,
przenikania cząstek stałych;
który otrzymuje nowe brzmienie:
2) dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia,
czystości pod względem cząstek stałych;
ponadto, w SIWZ rozdział XIV pkt. 8 ppkt. 8) lit. a) zmienia zapis z:
a) dzierŜawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety)
posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna
65% i poliester 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych, wystawione przez
niezaleŜną jednostkę badawczą,
 deklarację zgodności CE;
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
który otrzymuje nowe brzmienie:
a) dzierŜawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety)
posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna
65% i poliester 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych,
wystawione przez niezaleŜną jednostkę badawczą,
 deklarację zgodności CE;
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
oraz, Zamawiający zmienia we Wzorze Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ w Załączniki do umowy:
Załącznik nr 4 zmienia zapis z:
Załącznik nr 4 – Dokumenty złoŜone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:
 Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
 Wykaz wyposaŜenia Pralni wraz z adresem,
 Wykaz środków transportu,
 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia
usług pralniczych dla jednostek słuŜby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną
eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref,
posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowani i rozładowania
odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania
środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź* dotyczącej prowadzenia usług pralniczych
dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych),
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prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej
Ŝadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyŜej), wydanej dla pralni,
w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
* niewłaściwe skreślić

 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu
bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte
przedmiotem zamówienia,
 instrukcje/procedury postępowania z bielizną czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania
higieny w Pralni.,
 opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny;
 deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
 aktualny dokument potwierdzający, iŜ producent chipów spełnia określone wymagania i
wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji
RFID;
 certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdroŜeniu w pralni procedur zapewniających
odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN
14065:2005 „Tekstylia poddawane obróbce w pralni – System kontroli skaŜenia
biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę
wdroŜeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną
działalność wdroŜeniowo – konsultingową”);
 wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza uŜywać do
wykonania zamówienia wraz z:
a) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą uŜywane do realizacji
przedmiotu zamówienia;
b)certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
c)aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów
Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego
środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją
zgodności CE;
d) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla
środków piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i
dziecięcą;
e) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących,
iŜ Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu
procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
 dokumenty potwierdzające, Ŝe:
a) dzierŜawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady,
serwety) posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład:
bawełna 65% i poliester 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie
wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych,
wystawione przez niezaleŜną jednostkę badawczą,
 deklarację zgodności CE;
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
b ) dzierŜawiona odzieŜ chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:

kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40%
poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina
antyelektrostatyczna);

wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
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wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie
wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, wystawione przez niezaleŜna
jednostkę badawczą,

deklarację zgodności CE;
c) dzierŜawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:

kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład
tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę
nieprzekraczającą 290 g/m2;

wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie
wymagań normy w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN
EN 13795, wystawione przez niezaleŜną jednostkę badawczą.


który otrzymuje nowe brzmienie:
Załącznik nr 4 – Dokumenty złoŜone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:
 Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
 Wykaz wyposaŜenia Pralni wraz z adresem,
 Wykaz środków transportu,
 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia
usług pralniczych dla jednostek słuŜby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną
eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref,
posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowani i rozładowania
odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania
środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź* dotyczącej prowadzenia usług pralniczych
dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych),
prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej
Ŝadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyŜej), wydanej dla pralni,
w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
* niewłaściewskreślić

 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu
bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte
przedmiotem zamówienia,
 instrukcje/procedury postępowania z bielizną czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania
higieny w Pralni.,
 opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny;
 deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
 aktualny dokument potwierdzający, iŜ producent chipów spełnia określone wymagania i
wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji
RFID;
 certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdroŜeniu w pralni procedur zapewniających
odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN
14065:2005 „Tekstylia poddawane obróbce w pralni – System kontroli skaŜenia
biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę
wdroŜeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną
działalność wdroŜeniowo – konsultingową”);
 wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza uŜywać do
wykonania zamówienia wraz z:
a) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą uŜywane do realizacji
przedmiotu zamówienia;
b) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
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c) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów
Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego
środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją
zgodności CE;
d) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla
środków piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i
dziecięcą;
e) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących,
iŜ Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu
procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
 dokumenty potwierdzające, Ŝe:
a)dzierŜawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady,
serwety) posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład:
bawełna 65% i poliester 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie
wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem
cząstek stałych, wystawione przez niezaleŜną jednostkę badawczą,
 deklarację zgodności CE;
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
b ) dzierŜawiona odzieŜ chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład:
40% poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego
(tkanina antyelektrostatyczna);
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie
wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, wystawione przez niezaleŜna
jednostkę badawczą,
 deklarację zgodności CE;
c) dzierŜawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład
tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę
nieprzekraczającą 290 g/m2;
 wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie
wymagań normy w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie
z normą PN EN 13795, wystawione przez niezaleŜną jednostkę badawczą.
w SIWZ rozdział XIV pkt. 8 ppkt. 8) lit. a) zmienia zapis z:
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych cząstek stałych,
wystawione przez niezaleŜną jednostkę badawczą,
który otrzymuje nowe brzmienie:
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych,
wystawione przez niezaleŜną jednostkę badawczą,
Pytanie nr 20 dot. SIWZ
Czy Zamawiający dopuści odzieŜ chirurgiczną – bluzy i spodnie bez włókna węglowego?
Zamawiający wymaga odzieŜy z duŜą zawartością bawełny, dzięki czemu odzieŜ się nie
elektryzuje, a temu właśnie słuŜy włókno węglowe.
Odpowiedź:
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ
w następujący sposób:
w SIWZ rozdział XIV pkt. 8 ppkt. 8) lit. c) zmienia zapis z:
c) dzierŜawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny
poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290
g/m2;
 wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy
w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN EN 13795, wystawione
przez niezaleŜną jednostkę badawczą.
który otrzymuje nowe brzmienie:
c) dzierŜawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny
poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290
g/m2;
 wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy
w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN EN 13795, wystawione
przez niezaleŜną jednostkę badawczą.
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w
rozdziale II pkt. 7) zmienia zapis z:
7. DzierŜawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety muszą być nowe i posiadać:
1) dokumentację potwierdzającą wykonanie z tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności
160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290 g/m2;
2) wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych.
który otrzymuje nowe brzmienie:
7. DzierŜawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety muszą być nowe i posiadać:
- dokumentację potwierdzającą wykonanie z tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności
160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290 g/m2;
2) wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych.
oraz, Zamawiający zmienia we Wzorze Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ w Załączniki do umowy:
Załącznik nr 4 zmienia zapis z:
Załącznik nr 4 – Dokumenty złoŜone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:
 Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
 Wykaz wyposaŜenia Pralni wraz z adresem,
 Wykaz środków transportu,
 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia
usług pralniczych dla jednostek słuŜby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną
eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref,
posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowani i rozładowania
odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania
środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź *dotyczącej prowadzenia usług pralniczych
dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych),
prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej
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Ŝadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyŜej), wydanej dla pralni,
w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
* niewłaściwe skreślić

 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu
bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte
przedmiotem zamówienia,
 instrukcje/procedury postępowania z bielizną czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania
higieny w Pralni.,
 opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny;
 deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
 aktualny dokument potwierdzający, iŜ producent chipów spełnia określone wymagania i
wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji
RFID;
 certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdroŜeniu w pralni procedur zapewniających
odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN
14065:2005 „Tekstylia poddawane obróbce w pralni – System kontroli skaŜenia
biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę
wdroŜeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną
działalność wdroŜeniowo – konsultingową”);
 wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza uŜywać do
wykonania zamówienia wraz z:
a) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą uŜywane do realizacji
przedmiotu zamówienia;
b) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
c) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów
Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego
środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją
zgodności CE;
d) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla środków
piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i dziecięcą;
e) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, iŜ
Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu
prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
 dokumenty potwierdzające, Ŝe:
a) dzierŜawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady,
serwety) posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna
65% i poliester 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych,
wystawione przez niezaleŜną jednostkę badawczą,
 deklarację zgodności CE;
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
b ) dzierŜawiona odzieŜ chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40%
poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina
antyelektrostatyczna);
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, wystawione przez niezaleŜna jednostkę
badawczą,
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 deklarację zgodności CE;
c) dzierŜawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny
poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290
g/m2;
 wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN EN 13795,
wystawione przez niezaleŜną jednostkę badawczą.
który otrzymuje nowe brzmienie:
Załącznik nr 4 – Dokumenty złoŜone przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy:
 Kopia polisy OC Wykonawcy, wraz potwierdzeniami opłaty wymagalnych składek,
 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
 Wykaz wyposaŜenia Pralni wraz z adresem,
 Wykaz środków transportu,
 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia
usług pralniczych dla jednostek słuŜby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną
eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref,
posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowani i rozładowania
odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania
środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź* dotyczącej prowadzenia usług pralniczych
dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych),
prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającej
Ŝadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyŜej), wydanej dla pralni,
w której będą świadczone usługi objęte przedmiotem zamówienia,
*niewłaściwe skreślić

 poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia aktualnej, pozytywnej
opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu
bielizny czystej i brudnej, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte
przedmiotem zamówienia,
 instrukcje/procedury postępowania z bielizną czystą i brudną w Pralni i plan utrzymania
higieny w Pralni.,
 opis technologii prania wodnego, jaką Wykonawca będzie stosował do realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny;
 deklaracja zgodności CE producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni);
 aktualny dokument potwierdzający, iŜ producent chipów spełnia określone wymagania i
wymogi jakościowe w zakresie badania, rozwoju i produkcji systemów identyfikacji
RFID;
 certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdroŜeniu w pralni procedur zapewniających
odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN
14065:2005 „Tekstylia poddawane obróbce w pralni – System kontroli skaŜenia
biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę
wdroŜeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną
działalność wdroŜeniowo – konsultingową”);
 wykaz środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza uŜywać do
wykonania zamówienia wraz z:
a) kartami charakterystyki wszystkich środków, jakie będą uŜywane do realizacji
przedmiotu zamówienia;
b) certyfikatami CE na środki dezynfekujące;
c) aktualnymi certyfikatami - wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów
Biobójczych lub innym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu tego
środka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz deklaracją
zgodności CE;
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d) pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka dla środków
piorących i dezynfekujących bieliznę noworodkową, niemowlęcą i dziecięcą;
e) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, iŜ
Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu
prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;
 dokumenty potwierdzające, Ŝe:
a) dzierŜawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady,
serwety) posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: bawełna
65% i poliester 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym,
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych,
wystawione przez niezaleŜną jednostkę badawczą,
 deklarację zgodności CE;
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
b ) dzierŜawiona odzieŜ chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład: 40%
poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego (tkanina
antyelektrostatyczna);
 wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
 wyniki badań wykonanych na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, wystawione przez niezaleŜna jednostkę
badawczą,
 deklarację zgodności CE;
c) dzierŜawione podkłady operacyjne wysokochłonne - serwety posiadają:
 kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład tkaniny
poliestrowej o poziomie chłonności 160% lub większej i gramaturę nieprzekraczającą 290
g/m2;
 wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań
normy w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych zgodnie z normą PN EN 13795,
wystawione przez niezaleŜną jednostkę badawczą.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- SIWZ po zmianach z dnia 10.04.2017 r.,
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z
dnia 10.04.2017 r.,
- Formularz Oferty po zmianach z dnia 10.04.2017 r.,
- Wzór Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianach z dnia 10.04.2017 r.,
Pozostała treść Załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyŜsze informacje naleŜy
traktować jako integralną część SIWZ.
Ponadto, Zamawiający informuje, Ŝe na podstawie art. 12a ust. 2 lit. 1) termin składania i
otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Z powaŜaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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