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Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Usługi pralnicze dla 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji.”. Post. nr A.I.  271-32/12. 
 
  
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
ZNAK A.I.271-32/12 

 
 
 
I. 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że w 
przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu 
oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
Czy zmawiający może przedstawić instrukcje konserwacji do wszystkich asortymentów przeznaczonych do 
prania ? 
Odpowiedź do pytanie 
Konserwacja bielizny i odzieży zgodnie z wymogami dotyczącymi postępowania z bielizną szpitalną, w tym 
w szczególności w sposób określony w § 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz 
instrukcji używania odzieży operacyjnej wielokrotnego użytku – meditex (dotyczy pozycji 2 i 25 z załącznik 
nr 5 do SIWZ) i instrukcji używania berierowego fartucha operacyjnego wielokrotnego użytku – metrex 1,2, 
Plus (dotyczy pozycji 4 z załącznika nr 5 do SIWZ). Obydwie instrukcje stanowią załącznik do niniejszych 
odpowiedzi 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wymaga, żeby wszystkie asortymenty odzieży były prasowane ręcznie, czy mogą być 
maglowane ? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wymaga aby wszystkie asortymenty odzieży były prasowane ręcznie dopuszcza również 
maglowanie. 
 
Pytanie 
Które asortymenty mają być krochmalone (Usztywnione) ? 
 Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wymaga aby asortyment wskazany w zamówieniu był krochmalony w związku z czym 
dokonuje zmiany w załączniku nr 3 do SIWZ wzór umowy w sposób określony w pkt II. 
 
Pytanie 
Jaka ilość worków dziennie ( i jakiej pojemności jest konieczna do zapakowania pościeli czystej i brudnej ? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający potrzebuje na dobę około 18 sztuk worków 120 litrowych na brudną bieliznę.  
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II. 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie 

załącznika nr 3 do SIWZ wzoru umowy: 
 
Zamawiający dokonuje zmiany w § 4 ust. 1 pkt f) wzoru umowy w taki sposób, że dotychczasowa treść 
otrzymuje nowe brzmienie: 

f) Prasowaniu i maglowaniu bielizny szpitalnej określonej w załączniku nr 1,  
  
 
 
 
 
Załączniki: 
 – Instrukcja używania odzieży operacyjnej wielokrotnego użytku – meditex 
- Instrukcja używania berierowego fartucha operacyjnego wielokrotnego użytku – metrex 1,2, Plus 
 
 
 
 
 
        Z poważaniem 
 
        Dyrektor 
      Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 
      Mgr Teresa Zalewińska - Cieślik 
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


