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Wałbrzych, dnia 15.10.2020r.
DZPZ-530-Zp/57/PN-54/20
Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: „Świadczenie w okresie 48 miesięcy usługi pralniczej dla Specjalistycznego Szpitala im.
dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu”.- Zp/57/PN-54/20
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1.
Czy Zamawiający będzie wymagał aby pralnia/pralnie Wykonawcy dysponowały odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co najmniej
następującym sprzętem do realizacji zamówienia:
- min. 1 pralnicą tunelową zakończoną wirówką do prania wodnego dla bielizny fasonowej
(w tym odzieży barierowej), której zastosowanie znacząco wpływa na wydłużenie
żywotności odzieży, a poprzez to ogranicza koszty ponoszone przez Zamawiającego,
- min. 1 pralnicą tunelową zakończoną prasą do prania wodnego dla bielizny płaskiej,
zakończoną prasą, której zastosowanie znacząco wpływa na wydłużenie żywotności bielizny
płaskiej, a poprzez to ogranicza koszty ponoszone przez Zamawiającego,
- min 1 tunelem finisher z systemem automatycznego sortowania odzieży operacyjnej, która
powinna być suszona, formowana i odpylana dla zachowania ograniczenia kontaktu z innymi
powierzchniami i czynnikami, które mogłyby spowodować jej zakażenie lub zabrudzenie,
jednocześnie zastosowanie znacząco wpływa na wydłużenie żywotności odzieży, a poprzez
to ogranicza koszty ponoszone przez Zamawiającego,
- min 1 pralnico-wirówką do prania wodnego bielizny noworodkowej i dzieci młodszych,
- min 3 samochodami do przewozu bielizny czystej i brudnej?
Odp. Zamawiający wymaga aby pralnia spełniała minimum wymagań określonych w SIWZ w
opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 2.
Mając na uwadze wysoką dbałość Zamawiającego o przestrzeganie wymogów sanitarnoepidemiologicznych 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), tj. TÜV
Rheinland Polska Sp. z o.o. (certyfikat z 31.05.2006 r.).
Odp. Zamawiający wymaga aby pralnia spełniała minimum wymagań określonych w SIWZ w
opisie przedmiotu zamówienia.
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Pytanie 3.
Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, w celu zapewnienia Zamawiającemu
najwyższej jakości usług prania i dezynfekcji bielizny i odzieży roboczej z zachowaniem wszelkich
wymogów sanitarno-epidemiologicznych, pytamy czy worki 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 nie wymaga
Pytanie 4.
Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której realizowana będzie usługa, dysponowała
automatyczną komorą do dezynfekcji materacy i poduszek czy Zamawiający będzie wymagał
aby urządzenie to było wyposażone w system rejestracji i wydruków parametrów procesu
dezynfekcji ? 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), potwierdzające że pralnia w której będzie
wykonywana usługa dysponuje komorą dezynfekcyjną (z wbudowanym rejestratorem
i drukarką parametrów) do dezynfekcji materacy, poduszek i kołder?
Odp. Zamawiający wymaga aby pralnia spełniała minimum wymagań określonych w SIWZ w
opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 5.
Czy Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której realizowana będzie usługa, dysponowała
minimum 1 komorą ozonową do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów
rentgenowskich, pasów do KTG 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), potwierdzającą, że dysponuje komorą
ozonową do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich, pasów
do KTG i innego asortymentu, który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie?
Odp. Zamawiający wymaga aby pralnia spełniała minimum wymagań określonych w SIWZ w
opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 6.
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom
rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.
W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 3 - 4 lat w momencie zawierania
umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć
negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób
kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach.
Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw
prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie
są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając
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na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania
zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym
również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy
przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie
zawierają w tym zakresie żadnych
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Pytanie 7.
Mając na uwadze zapisy projektu umowy prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni na 30 dni.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 8.
Zamawiający w rozd. XI A pkt. 7 będzie wymagał od wybranego oferenta między innymi
następujących dokumentów:
Minimum 2 zaświadczenia (opinie, wyniki badań itp.) wystawione przez Sanepid lub inną uprawnioną
do kontroli sanitarnej jednostkę (podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w okresie od 1 października 2015r. do dnia przekazania
dokumentów. Zaświadczenia mają dotyczyć tego samego rodzaju badania, opinii i mają być
wystawiane nie częściej niż raz na 2 tygodnie i nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
Poszczególne wyniki badań, opinie muszą udokumentować w każdym przypadku :
- czystość mikrobiologiczna odzieży szpitalnej – min. 1 szt.,
- czystość mikrobiologiczna bielizny szpitalnej – min. 1 szt.,
- czystość mikrobiologiczna rąk pracowników – min. 1 szt.,
- czystość mikrobiologiczna pow. płaskich (taśmy, blaty, stoły) – min. 1 szt.,
- czystość mikrobiologiczna wózków transp. wewn. – min. 1 szt.,
- opinia o pracy pralni w systemie bariery higienicznej.
Zwracamy się z prośbą o uznanie jako równoważnych sprawozdań z badań dotyczących czystości
mikrobiologicznej przeprowadzonych i wystawionych przez niezależne certyfikowane laboratoria
posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Uzasadniając naszą prośbę informujemy, że Sanepid nie jest zobowiązana do przeprowadzania badań
laboratoryjnych na wyłączny wniosek podmiotu prowadzącego działalność pralniczą, które to badania
mają potwierdzać czystość mikrobiologiczną procesu produkcyjnego i wyrobu końcowego. W celu
regularnego badania czystości mikrobiologicznej procesu produkcyjnego, skuteczności prania i
dezynfekcji oraz czystości środków transportu Wykonawca zleca takie badania laboratorium
akredytowanemu przez Polskie Centrum Akredytacji. Potwierdzenia i zakresy akredytacji są dostępne
na stronie Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl. Nadmieniamy, że Polskie Centrum
Akredytacji jest ośrodkiem akredytującym na tych samych zasadach dla laboratoriów Państwowych
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych jak i laboratoriów prowadzonych przez inne podmioty.
Praktyka postepowań przetargowych jest równoważne traktowanie badań wykonywanych przez
akredytowane laboratoria bez nieuzasadnionego wskazywania tylko jednego z nich, np. Sanepid.
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Odp. Zamawiający uznana jako równoważne sprawozdania z badań dotyczących czystości
mikrobiologicznej przeprowadzone i wystawione przez niezależne certyfikowane laboratoria
posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Pytanie 9.
Zwracamy się z prośbą o uznanie protokołów kontroli zakładu pralniczego jako równoważnego
wymogu opinii o pracy pralni w systemie bariery higienicznej wystawione przez Sanepid nie rzadziej
niż raz na 12 miesięcy.
Uzasadniając informujemy, że zwracając się do Sanepid o częstsze wydanie opinii niż raz na 12
miesięcy na potrzeby wymagań przetargowych spotykamy się z odmową. Sanepid uzasadnia, że jeżeli
nie zmieniane są, technologia prania, środki piorące, procedury sanitarne, środki czystości itp., to nie
ma uzasadnienia częstszej kontroli pracy pralni niż obligatoryjnie jeden raz w roku. Nadmieniamy, że
system bariery higienicznej w głównej mierze opiera się o konstrukcję budynku pralni w której została
zaprojektowana i wykonana ściana oddzielająca część brudną od czystej. W tej ścianie są
zainstalowane urządzenia, wielostopniowa śluza a dodatkowo system wentylacji na zasadzie
podciśnienia uniemożliwia przemieszczenie powietrza z części brudnej do czystej.

Odp. Zamawiający uzna protokoły kontroli zakładu pralniczego jako równoważnego
wymogu opinii o pracy pralni w systemie bariery higienicznej wystawione przez
Sanepid nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
Pytanie 10.
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku przekazania przez wykonawcę niezbędnych dokumentów
wykazujących i potwierdzających wzrost wynagrodzenia w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5
Ustawy Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem zmiany przepisów, które stanowią podstawę
zmiany wynagrodzenia wykonawcy
Odp. Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić zgodnie
z § 6 pkt. 3 projektu umowy.
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