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Zabrze, dn. 12.10.2015r

DZP/12PN/2015

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej ”.
Nr sprawy DZP/12PN/2015
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu informuje, że w toku prowadzenia postępowania wpłynęło zapytanie
jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1
Zamawiający w treści SIWZ(rozdz. XII ust. 3 lit. B) zawarł zapis, w którym zobowiązuje
Wykonawców do złożenia w ofercie „Aktualnej opinii/ zezwolenia/ decyzji lub innego dokumentu
Państwowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzający, że pralnia podlega stałemu nadzorowi na
zasadach określonych ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 2011 nr 212, poz. 1263
oraz Dz. U. z 2012r. poz. 892), a Wykonawca posiada infrastrukturę niezbędną do świadczenia usług
będących przedmiotem zamówienia na rzecz jednostek służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym stanu sanitarnego pomieszczeń
pralni, środków transportu bielizny i odzieży szpitalnej oraz zaopatrzenia w środki piorące, o
których mowa w części XIII ust. 1 pkt. 6 SIWZ”
Informujemy, że kontrole przeprowadzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
nie obejmują zaopatrzenia w środki piorące. Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest kontrola
obiektu pod względem sanitarnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi.
Dokumentami potwierdzającymi skuteczność stosowanych środków piorąco-dezynfekujących w
praniu asortymentu i bielizny pochodzących z jednostek służby zdrowia są atesty i certyfikaty,
którymi dysponują producenci i dostawcy środków, a które na życzenie Zamawiającego dołączają do
oferty Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu obligującego Wykonawców do złożenia
Opinii/ Zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącego zaopatrzenia w
środki piorące, o których mowa w części XIII ust. 1 pkt. 6 SIWZ.

Ad. 1
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w/w zapisu, tym samym Zamawiający informuje o
zmianie SIWZ i Ogłoszenia w przedmiotowym zakresie.
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