DZP/38/382-49/13

Jastrzębie - Zdrój, 10.06.2014 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
na Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju (DZP/38/382-49/13)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2
Z DNIA 10.06.2014 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.), wyjaśnia co następuje:
Pytanie 1
Zamawiający w Rozdziale 7. pkt. 7.2. ppkt. 7). SIWZ wymaga dołączenia do oferty aktualnie
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł z klauzulą ubezpieczenia od ryzyka
przenoszenia chorób zakaźnych, ważną na cały okres trwania realizacji zamówienia; w przypadku
polisy zawartej na krótszy okres, Zamawiający wymaga, aby była ona ważna co najmniej przez
okres 3 miesięcy od daty złożenia oferty.
Umowę ubezpieczeniową zawsze zawieramy na okres roku. Termin obowiązywania obecnej
umowy jest krótszy niż 3 miesiące od daty złożenia ofert.
Czy w przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy z terminem obowiązywania krótszym niż
3 miesiące licząc od daty złożenia oferty Zamawiający dopuści oświadczenie, że zobowiązujemy
się do przedłużenia ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji
zamówienia / umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w:
- pkt 6.2. ppkt 4) b) z:
„b) aktualnie opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł z klauzulą ubezpieczenia od
ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych, ważną na cały okres trwania realizacji zamówienia;
w przypadku polisy zawartej na krótszy okres, Zamawiający wymaga, aby była ona ważna co
najmniej przez okres 3 miesięcy od daty złożenia oferty.”

na:
„b) aktualnie opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł z klauzulą ubezpieczenia od
ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych, ważną na cały okres trwania realizacji zamówienia;
w przypadku polisy zawartej na krótszy okres, Zamawiający wymaga, aby była ona ważna co
najmniej przez okres 3 miesięcy od daty złożenia oferty lub w przypadku posiadania przez
Wykonawcę polisy z terminem obowiązywania krótszym niż 3 miesiące licząc od daty złożenia
oferty Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że Wykonawca zobowiązuje się do
przedłużenia ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji
zamówienia / umowy.”;
- pkt 7.2. ppkt 7) z:
„7) aktualnie opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł z klauzulą ubezpieczenia od
ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych, ważną na cały okres trwania realizacji zamówienia;
w przypadku polisy zawartej na krótszy okres, Zamawiający wymaga, aby była ona ważna co
najmniej przez okres 3 miesięcy od daty złożenia oferty.”
na:
„7) aktualnie opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł z klauzulą ubezpieczenia od
ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych, ważną na cały okres trwania realizacji zamówienia;
w przypadku polisy zawartej na krótszy okres, Zamawiający wymaga, aby była ona ważna co
najmniej przez okres 3 miesięcy od daty złożenia oferty lub w przypadku posiadania przez
Wykonawcę polisy z terminem obowiązywania krótszym niż 3 miesiące licząc od daty złożenia
oferty Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że Wykonawca zobowiązuje się do
przedłużenia ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji
zamówienia / umowy.”.
W związku z powyższym stosowne zobowiązanie zawarto w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do
SIWZ), w pkt 7.
Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z § 7 ust. 2 Wzoru umowy (Załącznik nr 12 do
SIWZ), „Wykonawca zobowiązuje się kontynuować ubezpieczenie, o którym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, przez cały okres realizacji umowy i przedkładać stosowną polisę
Zamawiającemu na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy”.
Pytanie 2
Zamawiający w Rozdziale 7. pkt. 7.10. ppkt. 8). SIWZ wymaga przedłożenia wymazów
czystościowych potwierdzających skuteczność dezynfekcji automatów do wydawania bielizny
operacyjnej.
Czy Zamawiający dopuści do przedłożenia w ofercie wymazy czystościowe potwierdzające
skuteczność dezynfekcji automatów do wydawania bielizny operacyjnej - co najmniej dwa badania
wykonane przez właściwą Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub laboratorium akredytowane
przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisanego na jego listę laboratoriów badawczych, wystawione
w ciągu ostatnich 6 miesięcy, w odstępie co najmniej 14-dniowym przed terminem składania ofert?
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w:
- pkt 7.10. ppkt 8) z:
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„8) wymazy czystościowe potwierdzające skuteczność dezynfekcji automatów do wydawania
bielizny operacyjnej - co najmniej dwa badania wykonane przez właściwą Stację Sanitarno Epidemiologiczną lub laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisanego
na jego listę laboratoriów badawczych, wystawione z dwóch ostatnich kwartałów, po jednym
badaniu z każdego kwartału przed upływem terminu składania ofert;”
na:
„8) wymazy czystościowe potwierdzające skuteczność dezynfekcji automatów do wydawania
bielizny operacyjnej - co najmniej dwa badania wykonane przez właściwą Stację Sanitarno Epidemiologiczną lub laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisanego
na jego listę laboratoriów badawczych, wystawione z dwóch ostatnich kwartałów, po jednym
badaniu z każdego kwartału przed upływem terminu składania ofert lub wystawione w ciągu
ostatnich 6 miesięcy, w odstępie co najmniej 14-dniowym przed upływem terminu składania
ofert;”.
Pytanie 3
Czy Zamawiający, zgodnie z wymogiem w Rozdziale 7. pkt. 7.10. ppkt. 10).a). SIWZ, dopuści, aby
bielizna operacyjna (prześcieradła, podkłady, serwety) spełniała wymagania normy PN EN 13795
w zakresie pylenia, czystości cząstek stałych, parametrów wytrzymałościowych po 100 cyklach
prania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, aby oferowana bielizna operacyjna (prześcieradła, podkłady, serwety)
zachowywała właściwości barierowe przez 100 cykli użyć.
W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia
treść SIWZ w:
- pkt 7.10. ppkt 10) a) z:
„a) dzierżawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety)
posiada:
- skład: bawełna 65% i poliester 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym;
- gramaturę: 120 g/m2 - 145 g/m2;
- dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia,
przenikania cząstek stałych;
- dokumentację potwierdzającą, że bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła,
podkłady, serwety) zachowuje właściwości barierowe przez 120 cykli użyć;
- deklarację zgodności WE;
- wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych;”
na:
„a) dzierżawiona bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety)
posiada:
- skład: bawełna 65% i poliester 35% (+/- 15%) z włóknem węglowym;
- gramaturę: 120 g/m2 - 145 g/m2;
- dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia,
przenikania cząstek stałych;
- dokumentację potwierdzającą, że bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła,
podkłady, serwety) zachowuje właściwości barierowe przez 100 lub 120 cykli użyć;
- deklarację zgodności WE;
- wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych;”;
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- Wzorze umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ), § 3 ust. 3 pkt 4) z:
„4) dokumentację potwierdzającą, że bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła,
podkłady, serwety) zachowuje właściwości barierowe przez 120 cykli użyć;”
na:
„4) dokumentację potwierdzającą, że bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła,
podkłady, serwety) zachowuje właściwości barierowe przez 100 lub 120 cykli użyć;”
- Wzorze umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ), § 3 ust. 10 z:
„10. Wykonawca dokona wymiany bielizny operacyjnej bawełniano - poliestrowej, fartuchów
operacyjnych wielokrotnego użytku standardowego ryzyka, odzieży chirurgicznej (bluz i spodni)
oraz podkładów operacyjnych wysokochłonnych - serwet, o których mowa w § 3 ust. 3, 4, 5 i 8
niniejszej umowy, na nowe spełniające wymogi po każdych 120 cyklach procesu prania, suszenia,
sterylizacji i według bieżącego zapotrzebowania wynikającego ze zużycia asortymentu.”
na:
„10. Wykonawca dokona wymiany bielizny operacyjnej bawełniano - poliestrowej, fartuchów
operacyjnych wielokrotnego użytku standardowego ryzyka, odzieży chirurgicznej (bluz i spodni)
oraz podkładów operacyjnych wysokochłonnych - serwet, o których mowa w § 3 ust. 3, 4, 5 i 8
niniejszej umowy, na nowe spełniające wymogi:
1) po każdych 100 lub 120 cyklach procesu prania, suszenia, sterylizacji i według bieżącego
zapotrzebowania wynikającego ze zużycia asortymentu [dot. bielizny operacyjnej bawełniano poliestrowej i odzieży chirurgicznej (bluz i spodni)];”
2) po każdych 120 cyklach procesu prania, suszenia, sterylizacji i według bieżącego
zapotrzebowania wynikającego ze zużycia asortymentu (dot. fartuchów operacyjnych
wielokrotnego użytku standardowego ryzyka i podkładów operacyjnych wysokochłonnych serwet).”;
- OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 14 do SIWZ), pkt 15 ppkt 4) z:
„4) dokumentację potwierdzającą, że bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła,
podkłady, serwety) zachowuje właściwości barierowe przez 120 cykli użyć;”
na:
„4) dokumentację potwierdzającą, że bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła,
podkłady, serwety) zachowuje właściwości barierowe przez 100 lub 120 cykli użyć;”.
- OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 14 do SIWZ), pkt 22 z:
„22. Wykonawca dokona wymiany bielizny operacyjnej bawełniano - poliestrowej, fartuchów
operacyjnych wielokrotnego użytku standardowego ryzyka, odzieży chirurgicznej (bluz i spodni)
oraz podkładów operacyjnych wysokochłonnych - serwet, o których mowa w pkt 15, 16, 17 i 20, na
nowe spełniające wymogi po każdych 120 cyklach procesu prania, suszenia, sterylizacji i według
bieżącego zapotrzebowania wynikającego ze zużycia asortymentu.”
na:
„22. Wykonawca dokona wymiany bielizny operacyjnej bawełniano - poliestrowej, fartuchów
operacyjnych wielokrotnego użytku standardowego ryzyka, odzieży chirurgicznej (bluz i spodni)
oraz podkładów operacyjnych wysokochłonnych - serwet, o których mowa w pkt 15, 16, 17 i 20, na
nowe spełniające wymogi:
1) po każdych 100 lub 120 cyklach procesu prania, suszenia, sterylizacji i według bieżącego
zapotrzebowania wynikającego ze zużycia asortymentu [dot. bielizny operacyjnej bawełniano poliestrowej i odzieży chirurgicznej (bluz i spodni)];
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2) po każdych 120 cyklach procesu prania, suszenia, sterylizacji i według bieżącego
zapotrzebowania wynikającego ze zużycia asortymentu (dot. fartuchów operacyjnych
wielokrotnego użytku standardowego ryzyka i podkładów operacyjnych wysokochłonnych serwet).
Pytanie 4
Czy Zamawiający, zgodnie z wymogiem w Rozdziale 7. pkt. 7.10. ppkt. 10).c). SIWZ, dopuści, aby
odzież chirurgiczna (bluzy i spodnie) spełniała wymagania normy PN EN 13795 w zakresie
pylenia, czystości cząstek stałych, parametrów wytrzymałościowych po 100 cyklach prania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, aby oferowana odzież chirurgiczna (bluzy i spodnie) zachowywała
właściwości barierowe przez 100 cykli użyć.
W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia
treść SIWZ w:
- pkt 7.10. ppkt 10) c) z:
„c) dzierżawiona odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
- skład: 40% poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego;
- gramaturę: 120 g/m2 - 140 g/m2;
- wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN
EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych;
- dokumentację potwierdzającą, że odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) zachowuje właściwości
barierowe przez 120 cykli użyć;
- wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
- deklarację zgodności WE;”
na:
„c) dzierżawiona odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) posiada:
- skład: 40% poliestru i 60% bawełny (+/- 20%) z zawartością włókna węglowego;
- gramaturę: 120 g/m2 - 140 g/m2;
- wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN
EN 13795 w zakresie pylenia, przenikania cząstek stałych;
- dokumentację potwierdzającą, że odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) zachowuje właściwości
barierowe przez 100 lub 120 cykli użyć;
- wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych;
- deklarację zgodności WE;”’
- Wzorze umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ), § 3 ust. 5 pkt 4) z:
„4) dokumentację potwierdzającą, że odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) zachowuje właściwości
barierowe przez 120 cykli użyć;”
na:
„4) dokumentację potwierdzającą, że odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) zachowuje właściwości
barierowe przez 100 lub 120 cykli użyć;”
- Wzorze umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ), § 3 ust. 10 z:
„10. Wykonawca dokona wymiany bielizny operacyjnej bawełniano - poliestrowej, fartuchów
operacyjnych wielokrotnego użytku standardowego ryzyka, odzieży chirurgicznej (bluz i spodni)
oraz podkładów operacyjnych wysokochłonnych - serwet, o których mowa w § 3 ust. 3, 4, 5 i 8
niniejszej umowy, na nowe spełniające wymogi po każdych 120 cyklach procesu prania, suszenia,
sterylizacji i według bieżącego zapotrzebowania wynikającego ze zużycia asortymentu.”
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na:
„10. Wykonawca dokona wymiany bielizny operacyjnej bawełniano - poliestrowej, fartuchów
operacyjnych wielokrotnego użytku standardowego ryzyka, odzieży chirurgicznej (bluz i spodni)
oraz podkładów operacyjnych wysokochłonnych - serwet, o których mowa w § 3 ust. 3, 4, 5 i 8
niniejszej umowy, na nowe spełniające wymogi:
1) po każdych 100 lub 120 cyklach procesu prania, suszenia, sterylizacji i według bieżącego
zapotrzebowania wynikającego ze zużycia asortymentu [dot. bielizny operacyjnej bawełniano poliestrowej i odzieży chirurgicznej (bluz i spodni)];”
2) po każdych 120 cyklach procesu prania, suszenia, sterylizacji i według bieżącego
zapotrzebowania wynikającego ze zużycia asortymentu (dot. fartuchów operacyjnych
wielokrotnego użytku standardowego ryzyka i podkładów operacyjnych wysokochłonnych serwet).”;
- OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 14 do SIWZ), pkt 17 ppkt 4) z:
„4) dokumentację potwierdzającą, że odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) zachowuje właściwości
barierowe przez 120 cykli użyć;”
na:
„4) dokumentację potwierdzającą, że odzież chirurgiczna (bluza i spodnie) zachowuje właściwości
barierowe przez 100 lub 120 cykli użyć;”.
- OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 14 do SIWZ), pkt 22 z:
„22. Wykonawca dokona wymiany bielizny operacyjnej bawełniano - poliestrowej, fartuchów
operacyjnych wielokrotnego użytku standardowego ryzyka, odzieży chirurgicznej (bluz i spodni)
oraz podkładów operacyjnych wysokochłonnych - serwet, o których mowa w pkt 15, 16, 17 i 20, na
nowe spełniające wymogi po każdych 120 cyklach procesu prania, suszenia, sterylizacji i według
bieżącego zapotrzebowania wynikającego ze zużycia asortymentu.”
na:
„22. Wykonawca dokona wymiany bielizny operacyjnej bawełniano - poliestrowej, fartuchów
operacyjnych wielokrotnego użytku standardowego ryzyka, odzieży chirurgicznej (bluz i spodni)
oraz podkładów operacyjnych wysokochłonnych - serwet, o których mowa w pkt 15, 16, 17 i 20, na
nowe spełniające wymogi:
1) po każdych 100 lub 120 cyklach procesu prania, suszenia, sterylizacji i według bieżącego
zapotrzebowania wynikającego ze zużycia asortymentu [dot. bielizny operacyjnej bawełniano poliestrowej i odzieży chirurgicznej (bluz i spodni)];
2) po każdych 120 cyklach procesu prania, suszenia, sterylizacji i według bieżącego
zapotrzebowania wynikającego ze zużycia asortymentu (dot. fartuchów operacyjnych
wielokrotnego użytku standardowego ryzyka i podkładów operacyjnych wysokochłonnych serwet).”.
Pytanie 5
Czy Zamawiający, zgodnie z wymogiem w Rozdziale 7. pkt. 7.10. ppkt. 10).d). SIWZ, dopuści, aby
podkłady operacyjne były wykonane z tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności 90%?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.
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Pytanie 6
Zamawiający w Rozdziale 7. pkt. 7.10. ppkt. 11).c). SIWZ wymaga zaświadczeń,
potwierdzających, że środki dezynfekcyjne użyte przez Wykonawcę ujęte są w wykazie PZH Preparaty dezynfekujące do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.
Czy Zamawiający miał na myśli środki dezynfekcyjne do powierzchni i rąk?
W opracowaniu NIZP-PZH z 30.04.2011r. - Preparaty dezynfekujące do stosowania w zakładach
opieki zdrowotnej, do którego odnosi się Zamawiający, dostępnego na stronie internetowej
instytutu nie występują wszystkie obecnie stosowane preparaty używane do dezynfekcji, które
pojawiły się na rynku po opracowaniu w/w wykazu. Preparaty te mają zastosowanie w zakładach
opieki zdrowotnej oraz posiadają szerokie spektrum działania bójczego.
Czy Zamawiający zatem dopuści preparaty nie ujęte w wykazie PZH, a zamiast zaświadczeń
zezwoli na dołączenie do oferty kart produktów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparaty dezynfekcyjne do powierzchni nie ujęte w w/w wykazie PZH
i wymaga dołączenia do oferty kart tych preparatów.
W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia
treść SIWZ w:
- pkt 7.10 ppkt 11) c) z:
„c) zaświadczeniami, że środki dezynfekujące użyte przez Wykonawcę ujęte są w wykazie PZH Preparaty dezynfekujące do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej”
na:
„c) zaświadczeniami, że środki dezynfekujące użyte przez Wykonawcę ujęte są w wykazie PZH Preparaty dezynfekujące do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej lub kart preparatów
dezynfekcyjnych do powierzchni w przypadku preparatów nie ujętych w wykazie PZH - Preparaty
dezynfekujące do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.”.
Pytanie 7
Czy Zamawiający, zgodnie z wymogiem w Rozdziale 7. pkt. 7.10. ppkt. 11).f). SIWZ, dopuści
potwierdzenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, mówiące iż pralnia
Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji
oraz jakości pranej bielizny?
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w:
- pkt 7.10 ppkt 11) f) z:
„f) potwierdzeniem producenta środków piorących, iż Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem,
co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny;”
na:
„f) potwierdzeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, iż Pralnia
Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji
oraz jakości pranej bielizny;”
- Wzorze umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ), § 8 ust. 35 pkt 3 z:
„3) potwierdzenie producenta środków piorących, iż Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem,
co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentu wydanego przez producenta środków
piorących co 12 miesięcy.”
na:
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„3) potwierdzenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, iż Pralnia
Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji
oraz jakości pranej bielizny - Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentu wydanego
przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących co 12 miesięcy.”
- Wzorze umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ), § 11 ust. 1 pkt 4 ppkt b) z:
„b) potwierdzenia producenta środków piorących, iż Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem,
co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny
(Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentu wydanego przez producenta środków
piorących co 12 miesięcy);”
na:
„b) potwierdzenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, iż Pralnia
Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji
oraz jakości pranej bielizny (Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentu wydanego
przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących co 12 miesięcy);”
- OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 14 do SIWZ), pkt 66 ust. 3) z:
„3) potwierdzenie producenta środków piorących, iż Pralnia Wykonawcy jest pod jego nadzorem,
co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji oraz jakości pranej bielizny Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentu wydanego przez producenta środków
piorących co 12 miesięcy.”
na:
„3) potwierdzenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących, iż Pralnia
Wykonawcy jest pod jego nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji
oraz jakości pranej bielizny - Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentu wydanego
przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora środków piorących co 12 miesięcy.”.
Pytanie 8
Zamawiający w Rozdziale 7. pkt. 7.10. ppkt. 15). SIWZ wymaga deklaracji zgodności WE
producenta automatów (dystrybutorów i wrzutni). Czy nie nastąpiła pomyłka pisarska? Czy
Zamawiający nie powinien wymagać deklaracji zgodności CE?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.
Dokumentem potwierdzającym oznaczenie CE jest deklaracja zgodności WE.
W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP,
zmienia treść ogłoszenia.
Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ wraz z załącznikami: Formularz oferty
(Załącznik nr 2 do SIWZ), Wzór umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ) oraz Opis przedmiotu
zamówienia (Załącznik nr 14 do SIWZ) po zmianach z dnia …….06.2014 r.

8

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Z poważaniem

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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