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Znak: ZOZ.Y.0 \0 / DZP / 15 / 22 Sucha Beskidzka dnia 29.0 4.2022r.

Dotyczy: Postqpowania na kompleksowe uslugi prania i dzier2awy bielizny szpitalnej (nr
sprawy ZOZ.V.0 L0 / DZP / LS / 22)

Dyrekcja Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na

poni2sze pytania:

dot, przedmiotu zam6wienia:

1, SWZ pkt IV.9, ,, Oferowana przez Wykonawce cena oferty to cena brutto
oferty, obejmui4ca wszystkie rabaty upusty i traktowana iako ostateczna do
zaplaty przez Zamawiaiqcego, okre6lona do dw6ch mieisc po przecinku,
zawieraj4ca miqdzy innymi - koszty obslugi magazynu bielizny oraz transportu
bielizny czystej i brudnej na i z kom6rek organizaclnych Zamawiajqcego oraz
obslugi systemu komputerowego." Czy Zamawiaj4cy potwierdza, 2e wymaga
obslugi magazynu bielizny i zatrudnienia pracownika Wykonawcy na terenie
szpitala?

Odp. TAK

2. SWZ pkL VI.2.4. Czy Zamawiajqcy wymaga referencji dot. realizacji uslugi
wystawionych na podmiot wskazany jako miejsce Swiadczenia uslugi?

Odp. Zamawiajqcy dopuszcza, nie wymaga.

3. SWZ pkL XV1.2.C.14. Czy Zamawiaj4cy wymaga Raportu walidacji procesu prania
i dezynfekcji komorowej wystawionego dla pralni wskazanej jako miejsce
Swiadczenia uslugi?

Odp, Zamawiai4cy dopuszcza, nie wymaga.

4, SWZ zalqcznik nr lC do SWZ, Lp. 4, Podklad, Czy Zamawiaj4cy dopuici rozmiar
160cm x 90cm?

Odp. Zamawiajqcy dopuszcza,

5. SWZ zal4cznik nr 1C do SWZ, Lp. 6. Koldra. Czy Zamawiaj4cy dopu5ci rozmiar
160cm x 200cm i 140cm x 200cm?

Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

6, SWZ zal4cznik nr 1C do SWZ, Lp. 6, Koldra, Czy Zamawiajqcy dopu6ci
parametry: - wypelnienie: wl6knina kanalikowa puszysta silikonowa (60%o

wl6kno poliestrowe, 400/o wi6kno HCS), - obszycie: biala mikrofibra 1.000/o
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poliestrowa o gramaturze 80g/m2 z formul4 Microtouch, - temperatura prania: do
900c?

Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

7. SWZ zalqcznik nr 1C do SWZ, Lp. 5, Poduszka, Czy Zamawiaj4cy dopu6ci
parametry: - wypelnienie: l00o/o hypoalergiczny granulat poliestrwoy
silikonizowany HCS), - obszycie: biala mikrofibra 100% polie.strowa o gramaturze
80g/m2 antyalergiczna, - temperatura prania: do 90oC z dezrmfekcj4 chemiczn4?

Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza.

8. SWZ zalqcznik nr 1C do SWZ, Lp. 7, Koc, Czy Zamawiaj4c,r dopu6ci parametry:
tkanina drukowana w dzieciqce wzory w rozmiarze 75x75 o skladzie: wierzchnia:
bawelna 100% (150g/m2), wklad: poliestrer l00o/o (B3g/m2)?

Odp. Zamawiai4cy dopuszcza sklad, nie dopuszcza r l,miar6w - wymaga
wymiar6w iakw SWZ 75x90.

9. Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby pr6bki fartuch6w byly sterylnr: i zlo2one w spos6b
umo2liwiajqcy jalowe rozlo2enie, na trokach " czysrych" zaloiony krrtonik, zapakowane
w opakowania zgodne z obowiqzujqcymi normami (rqkaw papieroraro - foliowy, torebka
papierowo - foliowa), Wyr6b musi posiadaf etykietQ zgodn4 z Rozporzqdzeniem
2017 /745 (MDRJ oraz z normq EN IS0 15 2 23- l.Fartuchy pakowane pojedynczo lub w
zestawach. Dla opakowari fartuch6w jalowych zgodnoSd z normam i PN-EN ISO 11607 -1,
2 oraz PN-EN 868 - 5?

Odp. Zamawiai4cy dopuszcza, nie wymaga.

10. Czy Zamawiajqcy potwierdzi, 2e kryterium oceny ,,C. Jako(6 uykonywanych uslug
pralniczych - audyt" bqdzie oceniane tylko dla Pralni wykonawcy wskazanej jako miejsce
Swiadczenia uslug?
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza, nie wymaga.

Z powa2aniem:
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