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Dotyczy:  Pranie odzieży i bielizny szpitalnej, dzierżawa pościeli, fartuchów, ubrań chirurgicznych 

i prześcieradeł barierowych oraz dzierżawa wraz z usługą sterylizacji fartuchów operacyjnych 

wzmocnionych. 

Znak postępowania A.I.271-22/20. 

 

Wykonawcy 

Wg rozdzielnika 

 

 

I. 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

ZESTAW 1 

Pytanie 

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 pkt. 5 zapisał 

Sterylizacja pakietów fartuchów musi odbywać się w zwalidowanym procesie sterylizacji. Na potwierdzenie spełniania 

tego warunku wykonawca musi złożyć wraz z ofertą raport walidacji procesu sterylizacji nie starszy niż 18 miesięcy.  

W naszym przekonaniu  Zamawiający poprzez ten wymóg chce mieć pewność, że procesy sterylizacji są wykonane 

prawidłowo. 

Przedstawienie raportu  walidacji  procesu  sterylizacji nie starszego niż 18 miesięcy, a więc możliwe jest przedstawienie 

raportu wykonanego 18 miesięcy przed złożeniem ofert,  nie jest gwarancją poprawności  procesów sterylizacji. Jeżeli  

oferent w okresie 18 miesięcy dokonał jakichkolwiek zmian  procesu w zakresie parametrów pary, wody, temperatur, 

wymiany części  lub napraw urządzeń i okresowych obowiązkowych serwisów, konieczne jest przedstawienie aktualnych 

raportów wykonanych rewalidacji po każdym takim zdarzeniu.  

Wobec powyższego zwracamy uwagę, że ww. wymóg siwz co do przedstawienia raportu z walidacji urządzeń piorących 

jest niezgodny z art. 25 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż dokument ten jest zbędny dla przeprowadzenia 

postępowania. Artykuł 25 - y ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza żądanie od wykonawców wyłącznie 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Raport z walidacji jest zbędny do przeprowadzenia 

postępowania gdyż: - nie służy potwierdzeniu prawidłowości procesu sterylizacji. Dokumentem, który obiektywnie i w 

sposób naukowy będzie stanowił gwarancję jakości i skuteczności sterylizacji będzie bieżący wydruk poprawności 

każdego procesu wraz ze wskaźnikami chemicznymi i biologicznymi potwierdzającymi skuteczność dezynfekcji. 

Prosimy o wykreślenie wymogu  załączenia raportu walidacji i wprowadzenie  zapisu: 

Wykonawca do każdego pakietu sterylnych fartuchów na etapie realizacji umowy na żądanie Zamawiającego załączy  

wydruk poprawności przebiegu każdego procesu z podaniem zgodności czasu, temperatur w komorze, do każdego 

procesu sterylizacji będzie używał wskaźnika biologicznego w komorze sterylizatora, a w każdym pakiecie będzie 

umieszczał wskaźniki chemiczne, które będą potwierdzeniem skuteczności dezynfekcji również wewnątrz pakietu 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wykreśla zapisu. Jednak treść zapisu Zamawiający oznacza kursywą. 

Tym samym Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

ZESTAW 2 

Pytanie 

W  załączonym projekcie umowy §2 pkt 1 ppkt. a) Zamawiający zapisał wymogi dotyczące pościeli: 

a) Pościel biała musi być NOWA wykonana z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m2 max. 150 g/m2 z wtkanym w 

strukturę tkaniny ozdobnym. Powłoka i powłoczka w kształcie worka (bez zakładek i guzików), dwustronna – bez 

konieczności przewracania na lewą stronę. Na górnym szwie zamocowania uniemożliwiające wysunięcie się kołdry/koca 

czy też poduszki. Tkanina elanobawełniana o minimalnym składzie bawełny 50%, odporna na pilling i wybarwienia. 

Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip pozwalający na kontrolę rotacji 

wyrobu między szpitalem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania.  

Rozmiary:  

- prześcieradła 280 cm x 160 cm  

- powłoki 210 cm x 160 cm  

- powłoczki 70 cm x 80 cm  

- podkłady 140 cm x 90 cm. 
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Zapytanie  

W związku z tym, że Zamawiający nie określił co ozdobnego ma być wtkane w tkaninę zwracamy się z zapytaniem czy 

Zamawiający dopuści pościel (poszewka i poszwa) w trwałe, nieodbarwiające się ozdobne paski o różnych 

szerokościach(zdjęcie)  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści poszwę o rozmiarze 140 cm x 210 cm 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby pościel była jednostronna, a przewracanie pościeli na właściwą stronę leżałoby po 

stronie Wykonawcy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

Zamawiający przypomina jednocześnie, że zgodnie z pkt 4.1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(zwanej „Specyfikacją”) zapisy Specyfikacji należy czytać wraz ze zmianami treści Specyfikacji, będącymi np. 

wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 

 

II. 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, na podstawie 

art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji Specyfikacji w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 15 października 2020 r. godz. 10:00 na adres: Małopolski Szpital 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 

Administracja, w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po 

terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 października 2020 r. godz. 11:00 w Małopolskim Szpitalu 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 

Administracja - pokój nr 12. 

(…)” 

 
Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do BZP - 09/10/2020 r. 

 

 

 

 

                    dr n. med. Paweł Kamiński 

DyrektorMałopolskiegoSzpitala Ortopedyczno- 

Rehabilitacyjnegoim. prof. Bogusława Frańczuka 
 

 

 


