
         Wrocław, dnia   13.05.2022r. 

 

Dotyczy:  TP 17/22 – Kompleksowa usługa prania pościeli szpitalnej i materacy 

 

I.Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 

2019r. Zamawiający udziela  odpowiedzi na następujące pytania: 

 
 

  
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby pralnia Wykonawcy dysponowała odpowiednim 
potencjałem technicznym co najmniej następującym sprzętem do realizacji zamo wienia i uzna 
ten sprzęt jako warunek bezwzględny w załączniku nr 3 do SIWZ „Wymagania dotyczące 
technologii prania”: 
- min. 1 pralnicą tunelową zakon czoną wiro wką do prania wodnego dla bielizny fasonowej (w 
tym odziez y barierowej), kto rej zastosowanie znacząco wpływa na wydłuz enie z ywotnos ci 
odziez y, a poprzez to ogranicza koszty ponoszone przez Zamawiającego, 
- min. 1 pralnicą tunelową zakon czoną prasą do prania wodnego dla bielizny płaskiej, 
zakon czoną prasą, kto rej zastosowanie znacząco wpływa na wydłuz enie z ywotnos ci bielizny 
płaskiej, a poprzez to ogranicza koszty ponoszone przez Zamawiającego, 
- min 1 tunelem finisher z systemem automatycznego sortowania odziez y operacyjnej, kto ra 
powinna byc  suszona, formowana i odpylana dla zachowania ograniczenia kontaktu z innymi 
powierzchniami i czynnikami, kto re mogłyby spowodowac  jej zakaz enie lub zabrudzenie, 
jednoczes nie zastosowanie znacząco wpływa na wydłuz enie z ywotnos ci odziez y, a poprzez to 
ogranicza koszty ponoszone przez Zamawiającego, 
- komorę do dezynfekcji materacy, wyposaz oną w system monitoringu, rejestracji i wydruku 
parametro w procesu dezynfekcji, 
- min 1 pralnico-wiro wką do prania wodnego bielizny noworodkowej i dzieci młodszych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby pralnia dysponowała potencjałem technicznym umożliwiającym 
wykonanie usługi w sposób spełniający wymogi stosownych norm, ustaw i rozporządzeń, 
zgodnie ze szczegółami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający nie 
wskazuje minimalnych wymogów sprzętowych, określa natomiast wymagania dotyczące 
technologii prania stanowiące zał. do SWZ. W przesłanej ofercie  potencjalny Wykonawca po-
winien opisać szczegółowo proces, zastosowane urządzenia, środki i preparaty oraz podać 
posiadane atesty oraz dopuszczenia. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapewni świad-
czenie usługi w taki sposób, by gwarantował on prawidłowy przebieg i monitorowanie proce-
sów jakościowych, w tym bezpieczeństwo epidemiologiczne. 
 
 
 
Pytanie nr 2: 
Mając na uwadze wysoką dbałos c  Zamawiającego o przestrzeganie wymogo w sanitarno-
epidemiologicznych oraz dąz enie do uzyskania jak najwyz szej jakos ci zamawianej usługi, 
pytamy czy pralnia, w kto rej będzie realizowana usługa powinna posiadac  aktualny Certyfikat 
Gwarant Czystos ci i Higieny dotyczący usług pralniczych? Jes li tak, to czy na potwierdzenie 



wymagan  Zamawiającego, Wykonawcy zobligowani są do złoz enia aktualnego certyfikatu 
Gwarant Czystos ci i Higieny wraz z ofertą? Jednoczes nie informujemy iz  w/w Certyfikat został 
wpisany przez Prezesa Urzędu Zamo wien  Publicznych jako Dobra Praktyka w specyfikacji 
istotnych warunko w zamo wienia na usługi utrzymania czystos ci/usługi pralnicze. Dzięki 
wykorzystaniu w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego „Gwaranta Czystos ci i 
Higieny”, Zamawiający zyskuje pewnos c , z e wyposaz enie techniczne i rygor wykonywania 
usługi przez wykonawcę jest przedmiotem obiektywnej oceny przez wyspecjalizowaną 
jednostkę akredytowaną według uznanych powszechnie praktyk nadzoru i kontroli (auditu), 
tj. TU V Rheinland Polska Sp. z o.o. (certyfikat z 31.05.2006 r.). 
 
Jednoczes nie chcielibys my zauwaz yc , z e uwzględnienie w/w certyfikatu nie wpłynie na cenę 
przedmiotu zamo wienia, a tylko na jakos c  s wiadczenia usługi w tak specjalistycznej jednostce, 
jak Pan stwa. 
Ponadto w obecnej sytuacji pandemicznej będzie gwarantował prawidłowy przebieg i 
monitorowanie proceso w jakos ciowych, w tym bezpieczen stwa epidemiologicznego. 
Odpowiedź:Nie, zgodnie z SWZ. 
 
 
Pytanie nr 3: 
 Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, mając na uwadze wysoką dbałos c  
Zamawiającego o przestrzeganie wymogo w sanitarno-epidemiologicznych oraz dąz enie do 
uzyskania jak najwyz szej jakos ci zamawianej usługi, pytamy czy pralnia Wykonawcy powinna 
posiadac  wdroz ony certyfikat ISO/PAS 45005 „BEZPIECZEŃ STWO PRACODAWCY 
PRACOWŃIKO W I PRATŃERO W BIZŃESOWYCH W CZASIE PAŃDEMI COVID19” w zakresie 
działalnos ci: Kompleksowe usługi prania czyszczenia chemicznego, dezynfekcji suszenia 
prasowania oraz renowacji i kompletowania wraz z transportem dla placo wek słuz by zdrowia 
branz y hotelowej, gastronomicznej i innych z wykorzystaniem technologii RFID oraz sytemu 
kodo w kreskowych .Wypoz yczanie wyrobo w? 
 
Jes li tak, to czy na potwierdzenie wymagan  Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do 
złoz enia wraz z ofertą certyfikatu wydanego przez niezalez ny podmiot zajmujący się 
pos wiadczaniem zgodnos ci działan  Wykonawcy z normą jakos ciową okres loną powyz ej? 
Odpowiedź:Może, ale nie musi. 
 
 
Pytanie nr 4: 
 Czy Zamawiający wymaga, aby pralnia, w kto rej realizowana będzie usługa, dysponowała 
minimum 1 komorą ozonową do dezynfekcji fartucho w operacyjnych, przyłbic, przywieszek 
rehabilitacyjnych, fartucho w rentgenowskich, osłon rentgenowskich, paso w do KTG, ubran  
pracowniko w karetek, sanitariuszy i innego asortymentu, kto ry nie moz e byc  prany wodnie 
ani czyszczony chemicznie? Pytamy zatem, czy w celu zapewnienia Pan stwu maksimum 
bezpieczen stwa, Wykonawca winien wykazac , z e dysponuje komorą ozonową, a na 
potwierdzenie winien złoz yc  wraz z ofertą stosowne os wiadczenie wskazując producenta, 
nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania nim 
(własnos c , leasing, wynajem) oraz załączyc  wyniki badan  potwierdzające skutecznos c  
systemu czyszczenia ozonem przeciwko wirusowi SARS-COV-2, kto ra została przetestowana 
przez Eurofins Laboratorium testowania produkto w BioPharma we Włoszech (załącznik tekst 
oryginalny i tłumaczenie)? 
 
Informujemy ro wniez , z e koszt dezynfekcji asortymentu z zastosowaniem ww. metody nie 
wpłynie na koszt ogo lny całego przedmiotu zamo wienia. 



Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 
 
 
Pytanie nr 5: 
Załączniki nr 4 pkt 5 ppkt 2 mo wi o dostarczaniu bielizny czystej i asortymentu objętego 
przedmiotem zamo wienia. W związku z pytamy, czy dla zachowania rygoru sanitarnego, 
Zamawiający wymaga, aby zabezpieczac  bieliznę czystą i asortyment objęty przedmiotem 
zamo wienia w folię/worki foliowe do pakowania i transportu bielizny i odziez y szpitalnej i 
aby posiadały stosowny Atest Higieniczny Ńarodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH? 
Czy dla bezpieczen stwa higienicznego Zamawiającego Wykonawca powinien załączyc  do 
oferty taki atest na folię/worki foliowe do pakowania i transportu bielizny i odziez y 
szpitalnej? 
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
 
Pytanie nr 6: 
 Zgodnie z Załącznikiem nr 4 pkt 4 ppkt 1/ Opis Przedmiotu Zamo wienia Wykonawcza przed 
rozpoczęciem usługi na własny koszt powinien zaopatrzyc  Zamawiającego w worki foliowe do 
transportu brudnej bielizny. 
 
Zgodnie z wytycznymi z dnia 17.04.2020 opublikowanymi na stronie internetowej 
Ministerstwa Zdrowia „Wszystkie elementy bielizny pacjento w podejrzanych lub zakaz onych 
nalez y usuwac  ostroz nie bez zbędnego wzmagania powietrza i pakowac  do dwo ch rodzajo w 
worko w: zewnętrzny-foliowy, wewnętrzny-rozpuszczalny, zgodnie z kolorystyką 
obowiązującą w danym podmiocie leczniczym. Worki nalez y uszczelnic  opaskami kablowymi i 
przekazac  do pralni zgodnie z zasadami postępowania z bielizną skaz oną”. Pakowanie bielizny 
zakaz nej w zwykłe worki nie zapobiega transmisji zakaz en , poniewaz  worki te pracownik 
pralni musi otworzyc , aby umies cic  bieliznę skaz oną w pralnicy – w tej sytuacji występuje 
ryzyko kontaktu z materiałem skaz onym. 
W związku z tym pytamy, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca (w cenie usługi) 
dostarczał odpowiednią ilos c  atestowanych worko w wodorozpuszczalnych do pakowania, 
transportu i prania brudnej, skaz onej bielizny i odziez y szpitalnej oraz worko w zewnętrznych 
do pakowania i transportu brudnej, skaz onej bielizny i odziez y szpitalnej? 
Jeśli tak, czy na potwierdzenie, że worki spełniają wymagania sanitarne, Wykonawca winien 

załączyć do oferty stosowne Atesty Higieniczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH 

na worki wewnętrzne rozpuszczalne do pakowania, transportu i prania brudnej, skażonej 

bielizny i odzieży szpitalne oraz worki zewnętrzne do pakowania i transportu brudnej, skażonej 

bielizny i odzieży szpitalnej? 

Odpowiedź:Zgodnie z SWZ oraz zgodnie z przywołanymi wytycznymi MF z 17.04.2020 

 

 

II. Na podstawie art. 286 ust.12 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 

2019r. Zamawiający informuje, że dokonuje zmian do SWZ: 

 
1) zmianie ulega     SWZ: 
 

Patrz  SWZ i załącznik nr  3 I  4 do SWZ  po zmianach. 
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