
 

 

          

 Otwock dn. 4 lipca 2017 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na „Świadczenie usługi prania bielizny szpitalnej” dla SP ZOZ 

Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 

 

 

Pytanie 1.  

W zapytaniu ofertowym pkt 4.5 Zamawiający wymaga posiadania nowoczesnego parku 

maszynowego. Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował: 

a) pralnicą tunelową zakończoną prasą do bielizny płaskiej, 

b) pralnicą tunelową zakończoną wirówką do prania wodnego operacyjnej odzieży barierowej. 

Pranie odzieży barierowej w pralnico-wirówkach oraz tunelach zakończonych prasą naraża odzież 

na uszkodzenia mechaniczne w większym stopniu niż w tunelach pralniczych z wirówkową, 

zwłaszcza podczas jej wyładunku z urządzenia. Dlatego pralnica tunelowa z wirówką jest 

najlepszym rozwiązaniem, które znacząco wpływa na wydłużenie żywotności barierowej odzieży 

operacyjnej, a poprzez to ogranicza koszty ponoszone przez Zamawiającego. Czy na potwierdzenie 

dysponowania powyższymi urządzeniami Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą stosowne 

oświadczenie potwierdzające dysponowanie wyżej opisanymi urządzeniami z podaniem 

producenta, typu, modelu, roku produkcji oraz podstawy dysponowania każdym z nich? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania nowoczesnego parku maszynowego 

spełniającego  wymogi prania bielizny szpitalnej określone przez Zamawiającego w pkt 4.5. oraz 

pkt. 5 zapytania ofertowego. 

 

 

Pytanie 2.  

Czy Zamawiający wymaga aby pralnia, w której wykonywana będzie usługa, dysponowała komorą 

do dezynfekcji materacy posiadającą system monitoringu i rejestru procesu dezynfekcji? Czy 



 

 

Wykonawcy powinni potwierdzić fakt dysponowania wyżej opisaną komorą, poprzez złożenie wraz 

z ofertą opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z treści której będzie wynikało, że pralnia 

Wykonawcy wyposażona jest w przedmiotową komorę, a proces dezynfekcji jest skuteczny, lub 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia potwierdzającego dysponowanie opisaną ww. komorą 

z podaniem producenta, typu i modelu oraz roku produkcji tego urządzenia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga aby pralnia Wykonawcy dysponowała komorą do dezynfekcji materacy. 

 

 

Pytanie 3. 

Zamawiający w zapytaniu ofertowym w pkt 21 wymaga systematycznej kontroli mikrobiologicznej, 

co do jakości świadczonych usług. Dlatego też pytamy, czy w celu potwierdzenia, że oferowane 

usługi odpowiadają wymaganiom sanitarnym i higienicznym, Zamawiający żąda załączenia  

do oferty wyników badań bakteriologicznych dotyczących pralni, w której będzie realizowana 

usługa, potwierdzających czystość mikrobiologiczną: 

- powietrza w strefie czystej pralni Wykonawcy, wykonanych metodą zderzeniową – co najmniej 

jedno  (1) badanie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenie  

o wszczęciu niniejszego postępowania przetargowego, badania muszą być wykonane przez 

laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, 

- blatu stołu do składania czystej bielizny – co najmniej dwa (2) badania z ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania przetargowego, 

badania muszą być wykonanie przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum 

Akredytacji, 

- wewnętrznej ściany komory do dezynfekcji materacy – co najmniej dwa (2) badania z ostatnich 

12 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania 

przetargowego, badania muszą być wykonanie przez laboratorium posiadające akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji, 

- wewnętrznej ściany komory do mycia i dezynfekcji wózków -  co najmniej dwa (2) badania  

z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o wszczęciu 

postępowania przetargowego, badania muszą być wykonanie przez laboratorium posiadające 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, 

- bielizny i odzieży zabiegowej (operacyjnej) po praniu z dezynfekcją - co najmniej dwa (2) badania 

z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o wszczęciu 



 

 

postępowania przetargowego, badania muszą być wykonanie przez laboratorium posiadające 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, 

- bielizny pościelowej (ogólnoszpitalnej) po praniu z dezynfekcją - co najmniej dwa (2) badania  

z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o wszczęciu 

postępowania przetargowego, badania muszą być wykonanie przez laboratorium posiadające 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, 

- materaca gąbkowego po procesie dezynfekcji w komorze - co najmniej dwa (2) badania  

z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin opublikowania ogłoszenia o wszczęciu 

postępowania przetargowego, badania muszą być wykonanie przez laboratorium posiadające 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 

Wymienione wyżej wyniki badań dają Zamawiającemu gwarancję, że Wykonawca realizujący 

zamówienie w sposób ciągły dba o odpowiednią jakość świadczonych usług i gwarantuje ich 

wymaganą czystość mikrobiologiczną.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu podpisania 

umowy) dostarczy Zamawiającemu kopię wyników z co najmniej dwóch badań bakteriologicznych 

z ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających czystość 

mikrobiologiczną z następujących obszarów pralni: 

- blat stołu do składania czystej bielizny, 

- bielizna pościelowa szpitalna po praniu z dezynfekcją, 

Ponadto Wykonawca przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) dostarczy 

Zamawiającemu opinię właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą,  

że zakład pralniczy spełnia wymagania higieniczno-sanitarne dla świadczenia usług pralniczych  

w zakresie bielizny ogólnoszpitalnej oraz podlega stałemu nadzorowi Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego oraz Wykonawca przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu  

podpisania umowy) dostarczy Zamawiającemu aktualną opinię właściwego Państwowego 

Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że samochody do przewożenia przedmiotu zamówienia są 

odpowiednio przystosowane i spełniają wymagania higieniczno-sanitarne w zakresie przewożenia 

bielizny szpitalnej. Dodatkowo Wykonawca co najmniej dwa razy w roku dostarczy aktualną opinię 

właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że samochody do przewożenia 

przedmiotu zamówienia są odpowiednio przystosowane i spełniają wymagania higieniczno-

sanitarne w zakresie przewożenia bielizny szpitalnej.  

 



 

 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego (zmiany zaznaczone na czerwono),  

i jednocześnie przesuwa termin składania ofert na 7 lipca 2017 roku godz. 10:00. 

 

     Dyrektor 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

     MSWiA w Otwocku 
    /-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 

 

 


