
 
 
 
 
 
 

 
WSPRiTS/ZP/16/2011                                                                       Warszawa dn. 28.01.2011 r. 

 
  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 12672-2011 z dnia 25.01.2011 r. 
na usługi pralnicze [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/6/11] 

 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnień na poniŜsze pytania: 

                 
1) PYTANIE : Zamawiający określił w formularzu cenowym dla zadania 1 w pkt 2-7 oraz dla 
zadania nr 2 w całości, szacunkową ilość poszczególnego asortymentu przeznaczonego do prania w 
sztukach. Zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowego tonaŜu dla kaŜdego wyszczególnionego 
asortymentu w celu sporzadzenia kalkulacji.  
ODPOWIEDŹ: Zadanie nr 1: poz. 2 – 1 300 kg; poz. 3 – 300 kg; poz. 4 – 2 550 kg; poz. 5 – 300 
kg; poz. 6 – 60 kg; poz. 7 – 650 kg. Zadanie nr 2: poz. 1 – 490 kg; poz. 2 – 80 kg.  
   
2) PYTANIE : Zamawiający określił, i Ŝ wartość usługi powinna uwzględniać: „pobieranie na koszt 
własny Oferenta raz na kwartał pięć prób czystościowych przez uprawnionego pracownika 
Zamawiającego”. Zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowego kosztu przeprowadzenia takich 
pięciu prób czystościowych. 
ODPOWIEDŹ: Szacunkowy koszt prób przeprowadzanych przez laboratorium to ok. 30 – 50 zł. 
 
3) PYTANIE : Zamawiający określił w SIWZ w pkt III 1.2 ppkt 2, Ŝe do oferty naleŜy załączyć 
„opinię sanitarną wydaną przez Państwowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny w opraciu o 
przeprowadzone kontrole sanitarno-epidemiologiczne, Ŝe pralnia posiada barierę higieniczną i 
spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla jednostek słuŜby zdrowia, lecznictwa otwartego i 
zamknietego“. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca przedłoŜy 
pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającą, Ŝe pralnia jest 
pod stałym nadzorem sanitarnym i spełnia wymogi higieniczno-sanitarne do prania bielizny 
szpitalnej, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.)? Pozytywna opinia 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu wymogów w zakresie prania 
bielizny szpitalnej jest jednoznaczna z posiadaniem przez pralnię bariery higienicznej. Bowiem 
zgodnie z rozdziałem XIV pkt 2 i 6 załącznika nr 1 do wspomnianego Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. „Pralnia piorąca bieliznę szpitalną powinna  mieć zapewnioną 
barierę higieniczną między stroną brudną i czystą poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na strefę 
brudną i czystą…“.   
ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca przedłoŜy pozytywną 
opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającą, Ŝe pralnia jest pod stałym 
nadzorem sanitarnym i spełnia wymogi higieniczno-sanitarne do prania bielizny szpitalnej, 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r., w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


