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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

           Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ  w postępowaniu
prowadzonym w trybie  przetarg nieograniczony, na "Świadczenie usług pralniczych  dla 
Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczony PZP-225/08/10. 

Pytanie  1. Czy  Zamawiający  wymaga  aby  środki  dezynfekujące;  jakich  zamierza  użyć 
Wykonawca do realizacji zamówienia w procesie prania wodnego maiły określone spektrum 
działania  B,  F,  V,  Tbc  i  temperaturę  40°C,  od  jakiej  winny  posiadać  właściwości 
dezynfekujące ? 
Odpowiedź:  Zamawiający   wymaga  od   Wykonawcy    stosowanie   technologii   prania 
wodnego  bielizny  szpitalnej  z  zastosowaniem  środków  dezynfekcyjnych   w  procesie 
termiczno – chemicznym działających w zakresie  B, F, V, Tbc.

Pytanie 2. Czy cały asortyment oddawany do Wykonawcy winny być poddany dezynfekcji? 
Odpowiedź: Nie cały asortyment, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 
do SIWZ.

Pytanie  3.  Czy  czyszczenie  chemiczne  winno  się  odbywać  przy  użyciu  środka  o 
właściwościach antystatycznych i dezynfekujących? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga użycia środków antystatycznych i  dezynfekujących 
przy czyszczeniu chemicznym.

Pytanie  4. Czy Zamawiający,  aby potwierdzić,  że  Wykonawca  jest  w stanie  zrealizować 
usługę zgodnie  z  wymogami  postawionymi  w  SIWZ  dysponuje  lub będzie  dysponował 
odpowiednimi  narzędziami.  Czy  wymaga,  by  dołączać  do  oferty  wykaz  narzędzi, 
wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych  wykonawcy  usługi w  celu 
realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami?
Odpowiedź: Nie, tylko dokumenty i oświadczenia ujęte w pkt. 10.10 SIWZ,

Pytanie 5. Czy Zamawiający zgodnie, z art. 22 ust. 2 ustawy - Pzp zastrzega; że o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie  wykonawcy,  u których ponad 50 % zatrudnionych 
pracowników  stanowią  osoby  niepełnosprawne  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów 
państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego? 
Nadmieniamy,  że  z  tytułu  zatrudniania  niepełnosprawnych  Szpital  może  dokonać 
odpowiednich odliczeń, co przynieść może znaczne korzyści finansowe. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zastrzega takiego wymogu, ponieważ sam osiąga wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości która zwalnia go od wpłat na PFRON,
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Pytanie 6. Prosimy o określenie, jaką wartość minimalną winny mieć usługi, aby określić je 
za wystarczające, spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający określa, że usługi te powinny mieć wartość nie mniejszą niż 
60.000 zł rocznie

Pytanie  7. Czy  zamawiający  określi  ilość  usług,  jakie  należy  wykazać,  aby  potwierdzić 
wiedzę i doświadczenie np., min. trzy? 
Odpowiedź: Zamawiający określił w pkt 10.10 ust. 1 SIWZ, że mają to być 2 usługi.

Pytanie  8. Czy  dokumenty  potwierdzające,  ze  usługi  te  zostały  wykonane  lub  są 
wykonywane należycie, winny zawierać w przedmiocie zamówienia zapisy zgodne z opisem 
Zamawiającego zawartym w SlWZ pkt 3.1 z podpunktami? 
Odpowiedź: Dokumenty mają potwierdzać wykonanie usług o charakterze i wielkości 
zbliżonej do przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9. Czy do oferty należy dołączyć wykaz środków, jakich Wykonawca zamierza użyć 
do realizacji zamówienia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia wykazu środków jakich wykonawca 
zamierza użyć do realizacji zamówienia, tylko dokumenty i oświadczenia ujęte w pkt. 10.10 
SIWZ,

Pytanie 10. Czy dokumenty wymienione w załączniku nr 7 winny być dołączone do oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia dokumentów wymienionych w załączniku 
nr 7 do oferty, zastrzega jednak możliwość żądania ich na każdym etapie prowadzenia 
postępowania i w trakcie realizacji umowy.

Pytanie  11. Czy  wózki  do  transportu  bielizny  brudnej  od  Zamawiającego  winny  być 
dezynfekowane w pralni Wykonawcy zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 10 listopada 2006 (Dz. U. 06. Nr 213, poz. 1568 pkt. 9).,?
Odpowiedź: Tak, wózki do transportu bielizny brudnej winne być myte i dezynfekowane w 
pralni Wykonawcy.

Pytanie  12. Czy  aby  ograniczyć  zużywanie  się  bielizny  Zamawiającego,  oraz 
zminimalizować kontakt rąk personelu pralni z czystą bielizną, (które mogą być wektorem 
transmisji  przenoszenia  zakażeń  krzyżowych)  Wykonawca  winny  dysponować  pralnicą 
tunelową i zintegrowanymi suszarkami oraz taśmą załadunkowo - rozładunkową? 
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga, aby technologia była przystosowana do prania bielizny 
szpitalnej i odbywała się w pomieszczeniach  spełniających  wymogi Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia  z dnia  10 listopada 2006 r.  (Dz.U. 213 poz. 1568 Załącznik nr 1 pkt. 
XIV).

Pytanie  13. Czy  rozliczanie  będzie  się  odbywać  za  bieliznę  "czysta"  po  całym  procesie 
pralniczym czy za "brudną" przed rozpoczęciem procesu pralniczego? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem §2 pkt 1 projektu umowy za bieliznę brudną.
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