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Dot. SPZOZ/ZP/382/13/2021 

 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 

Wyjaśnienia treści SWZ 
 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na usługę serwisu bielizny szpitalnej. 
 

1. Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, mając na uwadze wysoką dbałość 
Zamawiającego o przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz dążenie  
do uzyskania jak najwyższej jakości zamawianej usługi, pytamy czy pralnia Wykonawcy 
powinna posiadać wdrożony i certyfikowany system jakości ISO/PAS 45005 „BEZPIECZEŃSTWO 
PRACODAWCY PRACOWNIKÓW I PRATNERÓW BIZNESOWYCH W CZASIE PANDEMI COVID19” 
 w zakresie działalności :Kompleksowe usługi prania czyszczenia chemicznego ,dezynfekcji 
suszenia prasowania oraz renowacji i kompletowania wraz z transportem dla placówek służby 
zdrowia Wypożyczanie wyrobów?  
Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani  
są do złożenia wraz z ofertą certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący  
się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
2. Mając na uwadze wysoką dbałość Zamawiającego o przestrzeganie wymogów sanitarno-

epidemiologicznych oraz dążenie do uzyskania jak najwyższej jakości zamawianej usługi, 
pytamy czy pralnia, w której będzie realizowana usługa powinna posiadać aktualny Certyfikat 
Gwarant Czystości i Higieny dotyczący usług pralniczych? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie 
wymagań Zamawiającego, Wykonawcy zobligowani są do złożenia aktualnego certyfikatu 
Gwarant Czystości i Higieny wraz z ofertą? Jednocześnie informujemy iż w/w Certyfikat został 
wpisany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jako Dobra Praktyka w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na usługi utrzymania czystości/usługi pralnicze. Dzięki 
wykorzystaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Gwaranta Czystości          
i Higieny”, Zamawiający zyskuje pewność, że wyposażenie techniczne i rygor wykonywania 
usługi przez wykonawcę jest przedmiotem obiektywnej oceny przez wyspecjalizowaną 
jednostkę akredytowaną według uznanych powszechnie praktyk nadzoru i kontroli (auditu). 
Odp. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał aktualny Certyfikat Gwarant Czystości        
i Higieny dotyczący usług pralniczych. Wykonawca zobligowany jest do złożenia aktualnego 
certyfikatu Gwarant Czystości i Higieny wraz z ofertą. 
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3. Zamawiający w SWZ Rozdział III pkt 8 i 9 Opis przedmiotu zamówienia  wymaga od wykonawcy 

zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych w zakresie pakowania i odbierania bielizny 

brudnej i skażonej w tym zapewnienia worków samorozpuszczalnych. Prosimy                                       

o potwierdzenie, że Zamawiający analogicznie jak w swz rozdział XIV pkt 2 a) i b) wymaga aby 

dostarczane przez wykonawcę Zamawiającemu worki samorozpuszczalne posiadały Atest 

Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny na 

worki rozpuszczalne do transportu oraz prania brudnej i skażonej bielizny i odzieży szpitalnej, 

a atest ten należy załączyć do oferty?        

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
                                                        

4. Zamawiający w SWZ Rozdział III pkt 8 Opis przedmiotu zamówienia, wymaga, aby: „Czysta 

bielizna przywożona w formie ofoliowanych paczek, odzież robocza pracowników –ofoliowana 

na wieszakach”. 

Czy dla zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych worki foliowe/folia do transportu 
czystej bielizny powinny posiadać stosowny Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego PZH? Czy dla bezpieczeństwa higienicznego Zamawiającego Wykonawca powinien 
załączyć do oferty taki atest na worki foliowe do pakowania i transportu bielizny i odzieży 
szpitalnej? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

5. Zamawiający w SWZ Rozdział XIII pkt a) tiret trzeci, w celu spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu wymaga: „przedłożenia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń 

technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz 

z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami”.  

W związku z tym pytamy, czy Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której realizowana będzie 
usługa, dysponowała minimum 1 komorą ozonową do dezynfekcji fartuchów operacyjnych, 
przyłbic, przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich, osłon rentgenowskich, 
pasów do KTG, ubrań pracowników karetek, sanitariuszy i innego asortymentu, który nie może 
być prany wodnie ani czyszczony chemicznie? Czy Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą 
stosowne oświadczenie wskazując producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia 
wraz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem) ?  
Informujemy również, że koszt dezynfekcji asortymentu z zastosowaniem ww. metody  
nie wpłynie na koszt ogólny całego przedmiotu zamówienia.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

6. Zamawiający złożył zapotrzebowanie na dzierżawę pościeli, nie opisując jednak żadnych 
parametrów. Z naszego doświadczenia wynika, iż tkaniny mieszankowe są najlepszym 
wyborem w przypadku pościeli szpitalnej. Tkaniny posiadające w swoim składzie poliester są 
niepylące, co ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia obecnie panującej pandemii.  
Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiologiczne, wymaga 
dzierżawionej pościeli wykonanej z tkaniny o minimalnej zawartości poliestru 50%,                       
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o gramaturze max.150 g/m2, co będzie potwierdzone załączoną do oferty lub na wezwanie 
kartą techniczną tkaniny? 

 Odp. Zamawiający dopuszcza.  
 

7. Zamawiający złożył zapotrzebowanie na dzierżawę pościeli. Dla pościeli szpitalnej 
odpowiednimi wymaganiami świadczącym o jakości i bezpieczeństwie wyrobu jest zgodność    
z Normą CEN/TS 14237 - Tekstylia w systemie ochrony zdrowia. Norma opisuje szereg 
parametrów mających znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa użytkowania bielizny 
pościelowej. Aby mieć pewność, że Zamawiający otrzyma wyrób bezpieczny o wysokiej jakości, 
Wykonawcy powinni potwierdzić zgodność oferowanego asortymentu z ww. normą.  
Czy Zamawiający, dbając o bezpieczeństwo epidemiologiczne oraz jakość przedmiotu 
zamówienia, wymaga aby dzierżawiona pościel była zgodna z normą CEN/TS 14237, co 
będzie potwierdzone załączonym do oferty lub na wezwanie Certyfikatem zgodności dla 
wyrobu gotowego?  
Odp. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pościel przeznaczoną                 
do użytku w placówkach ochrony zdrowia, w tym szpitalach.  
 

 
 
 
 


