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Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym pn. „pranie bielizny i odzieży szpitalnej” (nr ref. sprawy:
FZP/ZP-22/U/36/12) – wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z
art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje że:
Zestaw I
Pytania
1. Zamawiający określił w SIWZ, iż Wykonawca spełnieni warunek udziału w przetargu, jeżeli:
- dysponuje obiektem pralni spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
Powyższe Rozporządzenie zostało uchylone.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby uznał powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca załączy do oferty certyfikat zgodny z normą PN-EN 14065:2005/RABC. Norma ta
odnosi się do tekstylii poddawanych obróbce w pralni a także do systemu kontroli skażenia
biologicznego. Określa ryzyko skażenia mikrobiologicznego w pralniach, systemy pomiaru, punkty
krytyczne, wartości docelowe/minimum/skażenia, sposób monitorowania oraz przygotowanie i
prowadzenie

właściwej

dokumentacji

w

zakresie

zarządzania

jakością

ze

szczególnym

uwzględnieniem utrzymywania higieny. Posiadanie takiego certyfikatu stanowi potwierdzenie
wdrożenia systemu RABC (systemu kontroli i analizy skażeń biologicznych) a co za tym idzie jest dla
Zamawiającego gwarancją, że usługi w zakresie objętym certyfikacji tj. kompleksowe usługi prania,
dezynfekcji, prasowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia, wykonywane są z
zachowaniem należytej jakości oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający do oferty żąda złożenia oświadczenia, że Wykonawca
dysponuje obiektem spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia, dopuszcza też dołączenie do oferty certyfikatu wydanego przez odpowiednią
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jednostkę certyfikacyjną stwierdzającego spełnienia przez Wykonawcę normy PN-EN
14065:2005 i uzna warunek za spełniony.

Ponadto Zamawiający zmienił w ogłoszeniu w sekcji III.3.1) oraz w SIWZ w Rozdziale
VIII pkt 1 ust. 3 lit. a) i w załączniku nr 3 do SIWZ w punkcie lit. a) zapis „…… z dnia
22 czerwca 2005r.” na zapis „ …. z dnia 10 listopada 2006r.”

Z poważaniem
Kierownik Działu
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2

