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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pralniczych wraz 

z wynajmem bielizny oraz wdrożeniem systemu automatyzacji odczytu danych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, AZ-

P.2022.39. 

 

 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 

11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm., dalej Pzp) przekazuje wyjaśnienia do 

złożonych zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w niniejszym postępowaniu. 

  

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA / SWZ: 

 

Pytanie 1: 

a) rozdział XVII pkt 17.2 kryterium „DOSTAWA I MONTAŻ SZAFY VENDINGOWEJ I SZAFY-WRZUTNI” (M): czy Zamawiający 

zgodzi się na modyfikację kryterium „DOSTAWA I MONTAŻ SZAFY VENDINGOWEJ I SZAFY-WRZUTNI” (M) w taki sposób, aby 

można było zaoferować dłuższy termin dostawy i montażu, tj. do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy (przy jednoczesnym 

zapewnieniu przez Wykonawcę ubrań chirurgicznych na pokrycie potrzeb Zamawiającego na okres do zakończenia montażu 

szaf)? W związku z trudną sytuacja rynkową związaną z surowcami i dostępnością komponentów nie jest możliwe dostarczenie  

i zamontowanie tych urządzeń w terminie wymaganym w SWZ. Aby zakupić, dostarczyć i zamontować wymagane urządzenia w 

terminie do 5 dni roboczych wykonawca musiałby zamówić je długo przed podpisaniem umowy. Odrzucenie wykonawcy, który 

zaproponuje termin dłuższy niż 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy jest nieuzasadnionym ograniczaniem konkurencji do 

wykonawców, którzy posiadają konkretne urządzenia zabezpieczone pod realizację przedmiotowego postępowania. Z racji 

niemożliwości dotrzymania tak krótkiego terminu dostawy i montażu jak obecnie wskazany w SWZ, wnioskujemy o modyfikację 

kryterium  „DOSTAWA I MONTAŻ SZAFY VENDINGOWEJ I SZAFY-WRZUTNI” (M) w następujący sposób: 

Kryterium obliczane wg punktacji: do 6  tygodni po podpisaniu umowy - 5 pkt, powyżej 6 tygodni po podpisaniu umowy - 0 

pkt. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

b) rozdział X pkt. 10.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania 

zamówienia publicznego, którego dotyczy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

c) Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie certyfikowanych badań wykonanych przez niezależną 

jednostkę badawczą, potwierdzających zgodność z normą PN-EN 13795 dla tkaniny, z której wykonane są dzierżawione ubrania 

chirurgiczne i anestezjologiczne wraz z akredytacją laboratorium badawczego?  
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d) Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie akredytowanych badań potwierdzających deklarowany 

skład i gramaturę tkaniny, z której wykonane są dzierżawione ubrania chirurgiczne i anestezjologiczne? 

Odpowiedź ad c) i d): Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z pkt 8.1 SWZ Zamawiający nie określił warunków udziału w 

postępowania, natomiast wymagane przedmiotowe  środki dowodowe zostały określone w rozdziale VI SWZ. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Pytanie 1: 

a) pkt 3: czy Zamawiający dopuści drogę zaakceptowaną przez PIS w której jeden samochód bez podziału na strefy dostarcza 

czystą bieliznę a po dostawie odbiera brudną? Samochód jest każdorazowo myty i dezynfekowany po transporcie brudnym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

b) pkt 3.2-3.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę godzin dostarczania bielizny czystej oraz odbioru bielizny brudnej na 

godziny 16-19? Popołudniowe dostawy nie zakłócają pracy personelu, ponieważ kierowca nie wchodzi w drogę personelowi. Co 

więcej, przy popołudniowych dostawach Zamawiający ma pewność, że rano bielizna czysta jest już na pewno w siedzibie 

Zamawiającego, bez względu na nieprzewidziane utrudnienia takie jak np. awaria samochodu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

c) pkt 4: “Oddzielnie będzie pakowana bielizna z Bloku Operacyjnego, Sali Cięć Cesarskich, Sali Porodowej, Dermatologii i Sali 

Operacyjnej laryngologicznej zgodnie z Ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz właściwymi 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.” Czy bielizna brudna z tych Oddziałów jest przekazywana do pralni w odrębnych, 

wydzielonych wózkach (wózku)? 

Odpowiedź: Nie – bielizna brudna jest przekazywana do pralni w oddzielnych workach. 

d) pkt 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby badania mikrobiologiczne wykonywane były przez laboratorium akredytowane  

i nie było konieczności potwierdzania ich przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

e) pkt 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby bielizna dzierżawiona była wykonana z tkaniny 50% bawełny i 50% poliestru, o 

gramaturze 140g/m
2
? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

f) pkt 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czytniki były w formie zamkniętej komory z wagą najazdową zamiast podłogi dla 

bielizny brudnej i anteny nablatowej w formie płyty dla bielizny czystej, każde z urządzeń z podpiętym do  niego komputerem 

do obsługi? Urządzenia tego typu są dokładniejsze od czytników ręcznych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

g) pkt 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dystrybutor-szafa vendigowa mieścił 180 lub 200 pozycji asortymentowych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

h) pkt 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dystrybutor-szafa vendigowa był wyposażony w czytnik kart zbliżeniowych? 

i) pkt 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie kart magnetycznych kartami zbliżeniowymi?  Karty zbliżeniowe są 

łatwiejsze w użyciu i mniej zawodne. 

j) pkt 38: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wrzutnia nie posiadała ekranu? 

Odpowiedź ad h) – j): Zamawiający wyraża zgodę.  

k) Tabela nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści poszwy o wymiarze 160x210cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

l) Tabela nr 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o wymiarze 160x280cm? 

m) Tabela nr 1 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści poszewki o wymiarze 70x80cm? 

n) Tabela nr 1 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści podkłady o wymiarze 90x160cm? 

o) Tabela nr 1: Czy Zamawiający dopuści pościel białą z wtkanym w strukturę ozdobnym paskiem po bokach? 

Odpowiedź ad l) – o): Zamawiający dopuszcza.  

p) Tabela nr 1: Czy Zamawiający dopuści ubranka chirurgiczne i anestezjologiczne z tkaniny o gramaturze max. 150 g/m
2
, 

zawartość bawełny min. 60%, tkanina wykończona w taki sposób, aby nie gromadziła ładunków elektrycznych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  
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r) Czy Zamawiający wymaga, aby wynajmowane ubranka chirurgiczne i anestezjologiczne wykonane były z tkaniny o 

gramaturze max. 135 g/m2, skład 50% bawełna/ 50% poliester (±5%), zgodnie z SWZ? Ubrania wykonane z tkanin o wyższej 

gramaturze są grubsze, a zatem mniej oddychające i mniej komfortowe w użytkowaniu.  

Odpowiedź: Zamawiający w Tabeli nr 1 (Rodzaj i ilość asortymentu dzierżawionego) w poz. 7 i 8 wymaga ubranek 

chirurgicznych (spodnie i bluzy) oraz anestezjologicznych (kolor) o składzie: elanobawełna 50% / 50% (±5%) tj. 50% bawełna  

i 50% elana (poliester)  z dopuszczalną tolerancją składu ±5%. Zamawiający wymaga również, aby powyższe ubranka wykonane 

były z tkaniny o gramaturze maks. 135 g/m². 

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 / PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY: 

 

Pytanie 1: 

a)  Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej w § 6 ust. 1 pkt 6) na 100 zł lub inne złagodzenie kary umownej? 

b) Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej w § 6 ust. 1 pkt 8) na 100 zł lub inne złagodzenie kary umownej?  

Odpowiedź ad a) i b): Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


