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Dotyczy: Postqpowania na kompleksowe uslugi prania i dzier2awy bielizny szpitalnej (nr
sprawy Z0Z.V.0 l0 / DZP / 75 / 22)

Wnosimy o usuniqcie powlzszych punkt6w z kryterium oceny.

Wykonawca podnosi, ze przywolane normy dotycz4 wyrob6w medycznych. Wykonawca
w ramach przyszlej umowy nie bgdzie produkowal i prowadzil sprzeda2y iakichkolwiek
wyrob6w medycznychnarzeczZamawiajqcego. Ninieisze zam6wienie jest skierowane do
wykonawc6w, kt6rych przedmiotem dzialalnoSci jest Swiadczenie uslug pralniczych.

Wykonawca podkre6la, ze dostawa odzieZy szpitalnej (w szczeg6lno6ci chirurgicznej)
oraz specjalnie przygotowanych oblo2eri operacyjnych jest realizowana przez
wyspec,alizowane firmy trudni4ce sie ww. dzialalnoSciE. Zakres parametr6w, kt6re ww.
odziei ma spelniai wskazuje, ze zam6wienie to nie jest kierowane do ,,pralni", ale do
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Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na

poni2sze pytania:

1. Pytanie dotyczqce kryterium oceny ofert, rozdzial C - iako56 wykonywanych uslug
pralniczych pkt. 8:

Posiadanie oddzielnego pomieszczenia ,,Przygotowania bielizny" wyposahonego w
podiwietlany st6l do skladania fartuch6w barierotvych w miejscu Swiadczenia uslugi.

Czy Zamawiaj4cy zaakceptuie posiadanie wydzielonei przestrzeni w pralni wykonawcy do
skladania fartuch6w barierowych z pod6wietlanym stolem.
Odp. Zamawiai4cy podtnymuie zapisy SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, iit w zakresie kryterium oceny ofert dysponowanie
steryhzatorem parowym wraz z raportem walidacii procesu sterylizacji powinno dotyczyi
miejsca gdzie wykonywany bqdzie proces sterylizacji.
Odp. TAIC

3. Pytanie dotycz4ce kryterium oceny ofert, rozdziai C - jako36 wykonywanych uslug
pralniczych pkt. 11i 12:

CerAfikat niezaleinego akredytowanego laboratorium i raport z badafi potwierdzajqqt
pelnq zgodnoif tkaniny z normq EN 73795:2019

CerAfikat oraz raport z niezaleinego i dkredytowanego laboratorium i potwierdzajqcy
zgodnoit tkaniny z normq PN EN ISO 10993



producent6w lub dystrybutor6w wyrob6w medycznych. Tym sanlym Zamawiajqcy l4czy
w zapisach kryterium dwa niezale2ne od siebie przedmioq' zam6wienia, zwykle
realizowane przez t62nych przedsiqbiorc6w. Wbrew zasadniczernu celowi zam6wienia,
kt6rym jest usluga prania, ze wzglqdu na tre6i ww. postanowief o zam6wienie nie mogA
sig skutecznie ubiega6 wykonawcy specjalizujAcyw dominuj4cej czqSci uslugi tj. w praniu.

Wykonawca podaje, 2e normy dotyczAce wynaimowanej bielizny poscielowe) i odzieiy
chirurgiczne j doty cz4:

1) PN EN 13795 - badanie zgodno5ci z normA PN - EN 73795 pozu,ala okre6lid czy odzie2
medyczna jednorazowego i wielokrotnego uZytku (oblo2enia i fartuchy chirurgiczneJ,
posiada wla6ciwoSci zapobiegania przenoszeniu czynnik6vr zakalnych miqdzy
personelem medycznym. Spelnienie ww. wymogu wymaga odpowiedzi na pytania o
odpornoS6 na przenikanie drobnoustroi6w na sucho dla stre$r mniei krytycznej;
odporno6ci na przenikanie drobnoustroj6w na mokro dla st.efy mniej krytycznej;
czysto6t - czqsteczki stale; pylenie, czysto66 mikrobiologiczna; od,lorno6i na przenikanie
cieczy, wytrzymalo5i na wypychanie na sucho; wypychanie na mokro; wytrzymalo6i na
rozci4ganie na sucho; rozci4ganie na mokro. Odwolujqcy podnosi, 2e iest to norma
odnoszaca siq wprost do wy'robu medycznego i nie jest zwiqzana nawet w spos6b
nieistotny z uslug4 objqt4 przedmiotem zam6wienia;

Z) PN EN ISO 10993 - d,otyczy biologicznej oceny wyrob6w medy,lznych (biozgodno5cil;
przedmiotem normy jest ocena i badanie w procesie zarz4dzania tlzykiem ochrony ludzi
przed potencjalnymi ryzykami biologicznymi wynikajqcymi :: uzywania wyrob6w
medycznych;
Wszystkie ww. normy odnoszE siq wprost do wysokospeciali;tycznych wlaSciwo6ci
wyrob6w w tym medycznych wskazanych w SWZ. Przedmiotern zam6wienia jest zaS

przede wszystkim usluga prania odzieLy i bielizny szpitalnej i vrystqpuj4ce wraz z ni4
uslugi powszechnie dostgpnej bielizny poScielowei i odziezy chirurgicznej stosowanei w
zakladach opieki zdrowotnej.
Odp. Zamawiai4cy podtflymuie zapisy SWZ.

4. Zamawiaj4cy w warunkach umowy zastrzegl mo2liwo56 zmian v4rnagrodzenia z tytulu
art. 439 ustawy PZP ztttultzmian cen material6w i koszt6w, ustalajac minimalny poziom
zmian na poziomie 250lo w stosunku do dnia zawarcia umowy.
Wykonawca podnosi, ie tak rvysoka zmiana ceny ma charalter niezwykle rzadki,
incydentalny i zwykle wlrwolana jest nadzwyczainlrmi okoliczno6ciami. Celem art. 439
pzp jest zas ustalenie rozsqdnych i zwi4zanych z powszechnie wystqpuj4cymi czynnikami
gospodarczymi przeslanek i warunk6w waloryzacji. Tym sarnym poziom wzrostu
ustalony w ww. klauzuli, w ocenie wykonawcy, ze wzglqdu na ow4 nadzwy czajnoSi,
powoduje,2e ww. klauzula zostala sformulowana sp rzecznie z prz,episem art. 439 pzp, w
tym w szczeg6lnosci z jego celem. Wykonawca podkresla, Ze na mocy przywolanego
postanowienia umownego, mo2e ubiegai siq o waloryzacjq jeSli cerra materialu lub kosztu
zwiekszy siq piqciokrotnie wzglqdem okresu ofertowania. 'l'].'rnczasem dla uslug
niskomarZowych, stanowi4cych przedmiot ninieiszego postgpowania, wzrost iui na
poziomie 50/o powoduje ryzyko utraty ptynnoSci kontraktowej ti. nadwyzkq koszt6w
realizacji skutkuiaca strat4, kt6rei wykonawca nie mo2e zrekompensowai ani z
zalo?o\ych tezerw ani z zysku. Konsekwencj4 ww. rlzyka jest utrata jakosci Swiadczenia
lub odstqpienie wykonawcy od realizacji zam6wienia.



Z uwagi na powy2sze wykonawca podnosi, ze ww. klauzula nie odpowiada wymogom art.
439 pzp, jest sprzeczna z celem tego przepisu a nadto stanowi przejaw uchylania siq
ZamawiajAcego od obowi4zk6w okreSlonym w tymZe przepisie. wykonawca podkreSla,
2e przywolany przepis zobowiazule takZe Zamawiai4cego do rzeczywistei i racjonalnej
partycypacii w zwiqkzonych kosztach realizacji zam6wienia. Wykonawca podnosi, Ze

przymiotu raclonalno5ci, proporcjonalno6ci, przejrzystoSci, efektywnoSci otaz
rzeczywistej woli partycypacji w zmienionych kosztach realizacji zam6wienia nie mo2na
przypisai zachowaniu polegajacemu na formulowaniu wskainik6w bardzo malo
prawdopodobnych tj. wzrost kosztu material6w o 20o/o, Wykonawca podkreSla, Ze na
skutek ww. klauzuli Zamawiaiqcy zabezpieczyl siq przed rzeczywistym finansowaniem
zmiany koszt6w realizacii kontraktu co lest calkowicie sprzeczne z celem przepisem art.
439 pzp. Formulowanie postanowiefl umownych, lrt6rych celem lest unihniqcie przez
Zamawiai4cego ponoszenia cig2ar6w ww, wzrostu cen stanowi naduZycie
przysluguj4cego mu prawa do formulowania postanowieti umownych i w konsela,vencli
Swiadczy o dokonywaniu cajlnno3ci prawnych sprzecznych z prawem lub mai4cych na
celu obejScie prawa a wiqc czynnoSci prawnych bezwzglqdnie niewa2nych na podstawie
art. 58 k.c.. Wykonawca podnosi wiec, Ze w postQpowaniu na skutek ww. wady nie zostala
sformulowana klauzula, o kt6rej mowa w art.439 ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

Wykonawca wskazuie, Le ze wzgledu na termin realizacii umowy (trzy latal, wykonawcy
nie sE w stanie przewidzied takich czynnik6w jak np. konkretny poziom wzrostu cen
5rodk6w, material6w czy niekt6rych uslug. R6wnie2 og6lny wzrost cen iest niemoiliwy
do przewidzenia.

Wykonawca zaznacza takire, ie przerzucanie na wykonawcq caloSci ryzyka
gospodarczego wzrostu cen material6w i koszt6w nie iest akceptowane na gruncie
aktualnej ustawy Prawo zam6wiefi publicznych. ZamawiajEcy, zgodnie z art. 439 Ustawy
nie mo2e przerzuca6 caloSci ryzyka gospodarczego na wykonawcq, a zachowania takie
stawi4 naruszenie ww. przepisu Ustawy jak i zasad wsp6l2ycia spolecznego. W 6wietle art.
439 pzp niedopuszczalne jest, aby wykonawca ponosil sam cale ryzyko gospodarcze
zmian koszt6w realizacii zam6wienia.

Maj4c na uwadze powyZsze argumenty wniosimy o zmianq zapisu $11 ust. 2e projektu
umowy oraz obni2enie progu zmian do 50l0.

Odp, Zamawiai4cy ustala minimalny poziom zmian cen material6w i koszt6w na
poziomie 107o w stosunku do dnia zawarcia umowy.

Pytanie 5:
Czy Zamawiai4cy dopuSci poSciel bqdqc4 przedmiotem dzieriawy wykonan4 z tkaniny o
zawarto6ci bawelny 480/0, poliestru 52%?
Proponowana tkanina iest praktycznie identyczna z opisana w SIWZ.
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza.

Pltanie 6:
Czy ZamawiaiEcy dopu5ci wymiary dzier2awionej bielizny poScielowei iak poniiej:
- prze6cieradla o wymiarze 160x250 cm,
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SWZ.

- podklady o wwiarze 760x90 cm?
Odp, Zamawiaiqcy dopuszcza.



Pytanie 7:
Czy Zamawiajqcy u/ymaga, aby wynajmowana po5ciel posiadal: gwarancjq u2yd na co
najmniej 200 rykli prania?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza, nte wymaga. Za iako56 i wyglqd po3cieli odpowiada
Wykonawca i to po iego stronie iest kasacja zuiytei, zniszczonei i nieestetycznei
poScieli,

Pytanie 8:
Czy Zamaviaj4cy dopuSci worki do transportu bielizny wykonane z tkaniny o gramaturze
120 - 730 g/m??
Odp. Zamawiai4ry podtrzymule zapisy SWZ.

Pytanie 9:
Czy Zamawiai4cy dopu6ci dzieriawione fartuchy operacyine standardowego ryzyka o
konstrukcji jak poni2ej:
- pole krytyczne z tkaniny poliestrowej99o/o z dodatkiem wl6kna ra,eglowego o odporno6ci
na przenikanie cieczy na poziomie powy2ei 90 cm H20 o granlaturze 720 g/mZ, bez
potwierdzonej paroprzepuszczalnoSci,
- pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawelniano - poliestrowej o zawarto6ci
bawelny 60%0, poliestru 40% o odpornoSci na przenikanie cieczy powyLej 30 cm H2O, o
gramaturze IZS - 735 g/mz, o wysokiej lecz nie potwierdzonei paroprzepuszczalnosci,
- mankiet bez tasiemki na palec?
Oferowane fartuchy zapewniajq bardzo du2e bezpieczefstwc oraz dziqki tkaninie
bawelniano-poliestrowej w strefie niekrytycznej du2o wiqkzy komfort prary od
fartuch6w wykonanych w calo5ci z tkanin poliestrowych. Fartuchlr s4 pelnobarierowe i w
pelni zgodne z norm4 PN-EN 13795. Opis wskazany przez Zamawiai4cego wskazuie na
dokladnie iednego Producenta.
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SWZ.

Pytanie 10:
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci dzier2awione fartuchy operacfne wysokiego ryzyka o
konstrukcji jak ponizej:
- pole krytyczne - laminat tr6iwarstwowy z membranq poliuretanow4 nieprzemakalny, o
odpornoSci na przenikanie cieczy powy2ej 700 cm H2O, o gramaturze 726 g/m? +/- 10o/o,

bez potwierdzonej paroprzepuszczalnoSci,
- pole niekrytyczne z nieprzemakalne.j tkaniny bawelniano - poliestrowej o zawartosci
bawelny 60%, poliestru 40% o odpornoSci na przenikanie cieczy powyZej 30 cm H20, o
gramaturz e 125 - \35 g/m2, o wysokiej lecz nie potwierdzonej pa roprzepuszczalnosci,
- szwy w rqkawach kryte, zawijane, dwuiglowe, stebnowane, bez dodatkowego
uszczelnienia taSmE,
- mankiet bez tasiemki na palec?
Proponowany fartuch zapewnia najwyzszy poziom bezpreczeistwa, a dziqki
zastosowaniu tkaniny bawelniano - poliestrowej w polu njekrytycznym r6wnie2
naj@szy poziom komfortu. Fartuch jest zgodny z norme PN-EN 13795 dla fartuch6w
wysokiego ryzyka. 0pis wskazany przez Zamawiaj4cego wskazujr: na dokladnie jednego
Producenta.
Odp, Zamawiaiqcy podtrzymule zapisy SWZ.

Pytanie 11:
Zamawiai4cy wymaga paroprzepuszczalno6ci dla tkaniny poliestrowei na fartuchy
operacyjne wyrazonej w iednostce g/mz/Z4h. Wymagana jednostka iest wynikiem
badania wedlug amerykarlskiej metody badania przepuszczalnoSci gaz6w. Nie ma



zasadno3ci by europeiscy producenci wyrob6w badali tkaniny czy r /yroby powolu.iEc siq
na amerykariskie normy. Europelsk4 norm4 wyznacza)qcE paroprzepuszczalno56, czyli
wlaSciwo5d przenikania pary wodnej przez pr6bkq materialu flub zestawu materiat6wJ
jest Norma ISO 17092:2074. Parametr paroprzepuszczalno6ci wg w/w normy
europejskiej okredlany jest przez op6r pary wodnej wyraZony jednostk4 mzPa/W.
W przypadku braku dopuszczenia tkaniny poliestrowei o wysokim, lecz nie zbadanym
poziomie paroprzepuszczalnoSci prosimy o dopuszczenie tkaniny poliestrowei o
poziomie tegoz parametru min. 5,0 wyrazonego w .jednostce mzPa/W, co jest zgodne z
obowi4zuj4c4 norm4 europeisk4 ISO 11092:2014.
Odp, Zamawiai4cy dopuszcza.

Pytanie 12:
Czy Zamawiaj4cy dopu5ci oznakowanie rozmiaru fartuch6w standardowego i wysokiego
ryzyka kolorowymi lam6wkami przy w szyi w kolorach iak poni2ej:
-M-i6}talam6wk4
-L-zielonalam6wka,
- XL - szara lam6wka,
- 2XL niebieska lam6wka?
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza,

Pytanie 13:
Czy Zamawiaj4cy dopuSci fartuchy z metkq bez rodzaju tkaniny?
Metka zawiera nazwq handlow4 fartuch6w, z kt6rej wynika ich konstrukcja, a zatem i
rodzaj u2ytych tkanin. Ponadto Zamawiaj4cy wymaga w ramach Srodk6w dowodowych
dokument6w potlvierdzaiAcych rodzai uzytych tkanin, a zatem podawanie rodzaju tkanin
na metce iest zbedne,
Odp. Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SWZ.

Pytanie 14:
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci certyfikat Oeko-Tex Standard 100 zamiennie klasa I i II dla
wszystkich rodzaj6w dzier2awionego asorB/mentu?
Obie klasy produkt6w oznaczonych certyfikatem dotyczE wyrob6w bieliZnianych, w
zwi4zl<u z czymproducenci tkanin zamiennie certyfikujE swoje tekstylia.
Odp, Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy SWZ,

Pytanie 15:
Zwracamy siq z proSb4 o wydzielenie jalowych jednorazowych zestaw6w dla noworodka
do osobnego Pakietu. Utworzenie osobnego Pakietu z jalowymi zestawami pozwoli
Zamawiaj4cemu otrzymad wiqksz4 iloSi konkurenryjnych ofert.
Odp. Zamawiaiqcy podtEymuie zapisy SWZ.

Z powa2aniem:
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