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sygn. ZP/382-01/2017

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 12.01.2017 pod nr 6849 – 2017.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

16.01.2017 r.

1. Pytanie  :  Dot. tab. 1. Prześcieradła, serwety z poliestru proszę o informacje czy Zmawiający 
dopuszcza  aby  ten  asortyment  był  uszyty  z  materiału  typu  bawełna  lub  innego 
charakteryzującego się bardzo dobra wchłanialnością oraz możliwością prania i dezynfekcji 
w wysokich temperaturach.
Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga aby  wyżej  wymieniony  asortyment  wykonany  był  z 
materiału barierowego, poliester.

2. Pytanie  : Proszę o informacje co Zamawiający rozumie pod pojęciem peleryna?
Odpowiedź: Zamawiający  pod  pojęciem  peleryna  rozumie  wierzchnie  nakrycie  dla 
dorosłych (pacjenta) zabezpieczające przed chłodem, narzucone na ramiona i spięte na 
piersiach.

3. Pytanie:   Proszę  o  informacje  czy  zamawiający  dopuszcza  możliwość  dostarczenia 
poduszki o standardowym wymiarze 70*80?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poduszki o standardowym rozmiarze 78 * 80.

4. Pytanie  :   Proszę o informację z jakiej tkaniny mają być kocyki oraz koce. Czy Zamawiający 
dopuszcza aby było one z polaru?
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  aby  koce  i  kocyki  były  wykonane  z  materiału 
zawierającego co najmniej 60 % bawełny.

5. Pytanie  :   Proszę o informację czy pieluchy mają być tetry czy flaneli?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga  tetrowych pieluch.

6. Pytanie  : W  kryteriach  Zamawiający  wskazał,  iż  za  posiadanie  PN-  EN  ISO9001:2008 
proszę o informację czy jeśli  Wykonawca posiada certyfikat  PN- EN ISO 9001:2009 to 
otrzymał 10 pkt.
Odpowiedź: Zamawiający za posiadanie Certyfikatu  PN- EN ISO 9001:2009 przyzna 10 
pkt.
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17.01.2017 r.
7. Pytanie  :  Czy Zamawiający dopuszcza aby kocyki dla dzieci  wykonane były z materiału 

flanela  -  kilka  warstw  tak  aby  zapewnić  ciepło.  Proszę  o  dopuszczenie  możliwości 
użyczenia  kocy  z  materiału  polar,  który  charakteryzuje  się  antyalergicznością.  Koce  z 
bawełny w wskazane przez Zamawiającego będą bardzo cienkie a polar  zapewni stało 
temperaturę oraz estetyczne walory.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kocyki z flaneli (kilka warstw) lub z polaru, tak aby 
zapewniały ciepło. Kocyki mają spełniać warunki prania i dezynfekcji.
Zamawiający modyfikuje odpowiedź z dnia 16.01.2016 r (pyt. nr 4):  
Zamawiający dopuszcza koce z materiału typu polar. Polar ma spełniać warunki prania i 
dezynfekcji.

8. Pytanie  : Czy w zamian za fartuchy, prześcieradła oraz serwety barierowe  Zamawiający 
dopuszcza  dostarczenie  odzieży  oraz  asortymentu  jednorazowego  użytku  jałowego  w 
ilościach które Zamawiający zamierza używać w czasie trwania umowy.
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.
Przedmiotem  postępowania  nie  są  dostawy  materiałów  medycznych  jednorazowego 
użycia.

9. 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.

10.Pytanie  : Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 160 x 90 cm, zamiast 200 x 100 
cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych powyżej podkładów (tj. 160 x 
90 cm.)

11. Pytanie  : Czy  Zamawiający  dopuści  poduszkę  w  rozmiarze  80  x  70  cm  zapewniająca 
neutralność alergiczną: tkanina zewnętrzna – mikrofibra 100 % poliester, wypełnienie 100 
% poliester (sztuczny puch), gramatura 130 g/m2.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

12.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.

13.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.

14.Pytanie  : Czy Zamawiający dopuści możliwość zapewnienia worków w kolorze zielonym z 
pomarańczowym lampasem (zamiast żółtych)? 
Odpowiedź:Zamawiający  dopuszcza  worki  w  kolorze  zielonym  z  pomarańczowym 
lampasem zamiast worków żółtych.

15.Pytanie  : Czy Zamawiający dopuści możliwość zapewnienia worków w kolorze zielonym z 
czerwonym lampasem (zamiast czerwonych)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worki w kolorze zielonym z czerwonym lampasem 
zamiast worków czerwonych.

16.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.
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17.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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