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Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy:
przetargu nieograniczonego pod nazwą „Pranie odzieży Zamawiającego oraz kompleksowa 
usługa obejmująca wynajem bielizny i odzieży wraz z praniem, naprawą oraz transportem
dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 25.01.2017 pod nr 13594 – 2017.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

31.01.2017 r.

1. Pytanie  : Czy Zamawiający dopuści powłoczki w rozmiarze 80 x 70 cm , zamiast 80 x 80 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powłoczki w rozmiarze 70 x 80 cm.

2. Pytanie  : Czy Zamawiający dopuści powłoki w rozmiarze 210 x 160 cm , zamiast 220 x 160 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powłoki w rozmiarze 210 x 160 cm.

3. Pytanie  : Czy Zamawiający dopuści prześcieradła w rozmiarze 280 x 160 cm , zamiast 250 x 
160 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prześcieradła w rozmiarze 280 x 160 cm.

4. Pytanie  : Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 160 x 90 cm lub 160 x 100 cm, 
zamiast 200 x 100 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza podkładów w rozmiarze 160 x 90 cm lub 160 x 100 
cm.

5. Pytanie  : Czy Zamawiający dopuści serwety bawełniane w rozmiarze 90 x 70 cm zamiast 90 x 
60 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwety bawełniane w rozmiarze 90 x 70 cm.

6. Pytanie  : Czy  Zamawiający  dopuści  poduszkę  w  rozmiarze  80  x  70  cm  zapewniająca 
neutralność alergiczną: tkanina zewnętrzna – mikrofibra 100 % poliester, wypełnienie 100 % 
poliester (sztuczny puch), gram. 130 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  poduszkę  w  rozmiarze  80  x  70  cm,  nie  definiuje 
gramatury poduszki.

7. Pytanie  : Czy Zamawiający wymaga fartuchów barierowych o gram. 84g/m2 oraz składzie: PES 
99,3 %, Carbon 0,7%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje gramatury oraz składu fartuchów barierowych.

8. Pytanie  : Czy Zamawiający wymaga serwet operacyjnych poliestrowych o gram. 230g/m2 oraz 
składzie: PES/PU/PES?
Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje gramatury oraz składu serwet operacyjnych.

9. Pytanie  : Czy Zamawiający dopuści worki wielorazowego użytku w kolorze zielonym zarówno 
dla bielizny czystej jak i brudnej?
Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  worków jednego  koloru  dla  bielizny  czystej  jak  i 
brudnej.
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10.Pytanie  : Czy Zamawiający będzie  pakował  w  worki  dostarczone  przez  Wykonawcę  tylko 
asortyment wynajmowany?
Odpowiedź: Zamawiający  będzie  pakował  w  dostarczone  worki  nie  tylko  asortyment 
wynajmowany, ale także odzież Zamawiającego.

11. Pytanie  : Czy Zamawiający dopuści zamiast pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka opinię 
równoważną wystawioną przez Centrum Zdrowia Dziecka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozytywną opinię wystawioną przez  Centrum Zdrowia 
Dziecka.

12.Pytanie  : Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby materace zanieczyszczone oraz nie 
zanieczyszczone materiałem biologicznym były poddawane procesowi prania dezynfekcyjnego 
w pralnico-wirówce? 
Odpowiedź: Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  nie  definiuje  procesu 
technologicznego używanego do czyszczenia i dezynfekcji materacy szpitalnych. Zastosowany 
proces  poza  bezwzględną  skutecznością  dezynfekcji  nie  może  powodować  pogorszenia 
parametrów użytkowych materacy i prowadzić do ich przedwczesnego zużycia.

13.Pytanie  : Czy Zamawiający zgadza się  na zmniejszenie kary umownej za zerwanie umowy do 
wartości 5% szacunkowej wartości niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź  :     Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
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