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SzNSPZOZ. N-ZP-372-23/09

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącym  zapisów  SIWZ  na  wykonanie 
kompleksowej usługi prania i dezynfekcji, suszenia oraz obróbki (prasowanie, maglowanie) 
bielizny szpitalnej, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Dotyczy rozdziału 5 pkt 5.1.1 - Czy Wykonawca winien dysponować pralnią 
spełniającą wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 
2006  r,  przez  cały  okres  trwania  umowy  na  świadczenie  usług  pralniczych?  Czy  jeżeli 
Wykonawca  nie  jest  właścicielem pralni  tylko  dzierżawcą  to  powinien  posiadać  umowę 
dzierżawy pralni spełniającej ww. warunki na cały okres trwania umowy na świadczenie 
usług  pralniczych?  Czy  wykonawca  dzierżawiący  pralnię  powinien  dołączyć  do  oferty 
dokument potwierdzający, że będzie on dysponował pralnią spełniająca ww. warunki przez 
cały okres trwania umowy na świadczenie umów pralniczych?

Odp.: Wykonawca  winien  dysponować  pralnią  spełniającą  wymagania  zawarte  w 
Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  10  listopada 2006 r,  przez  cały okres  trwania 
umowy na świadczenie usług pralniczych. Jeżeli  Wykonawca nie jest  właścicielem pralni 
tylko dzierżawcą to powinien posiadać umowę dzierżawy pralni spełniającej ww. warunki na 
cały  okres  trwania  umowy na  świadczenie  usług  pralniczych.  Zamawiający  nie  wymaga 
załączenia  dokumentu  potwierdzającego  dysponowanie  pralnią,  jedynie aktualną  opinię 
sanitarną  wydaną  przez  właściwego  Państwowego  Inspektora  Sanitarnego  spełniającą 
wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. 2006 r., Nr 213, 
poz. 1568), stwierdzającą w swej treści, że pralnia, w której będą świadczone usługi posiada 
barierę  higieniczną  oraz  ma  możliwość  świadczenia  usług  pralniczych  w  zakresie  prania 
bielizny szpitalnej w tym również oddziałów zakaźnych.

Pytanie 2: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ pkt 3f - Czy worki foliowe stosowane przez 
Wykonawcę  do  pakowania  bielizny  czystej  muszą  posiadać  atest  PZH  stwierdzający 
możliwość  stosowania  ww.  worków  do  transportu  bielizny  szpitalnej?  Czy 
Wykonawca winien dołączyć do oferty ww. dokument?

Odp.: Worki foliowe stosowane przez Wykonawcę do pakowania bielizny czystej nie muszą 
posiadać atestu PZH. 


