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Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

Nasz znak : DO–ZP /219  /2014                                                        Kraków, dnia 8 lipca 2014 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem oraz dzierżawą bielizny
ogólnoszpitalnej”

(ZP 38/2013) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66
w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania. 

1. Pytanie 
W  części  III.  cz  A,  w  pkt.  38  Zamawiający  dopuszcza  złożenie  oferty  wariantowej  przy  czym
Wykonawca będzie zobligowany do oznakowania czytnikami tylko części bielizny własnej szpitala
(8  pozycji  asortymentowych)  podczas  gdy  z  załącznika  nr  1  do  SIWZ  –  oferta  wynika  iż,
przedmiotem  prania  będzie  47  pozycji  asortymentowych.  Zamawiający  nie  określił  co  będzie
podstawą rozliczenia czy tylko odczyt z znaczników elektronicznych (co wobec tego z pozostałym
asortymentem) czy system mieszany ew. niezależnie od oczipowania części asortymentu – ręczne
liczenie całości.
Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  bielizna  która  ma  być  oznakowana  przy  pomocy  znaczników
elektronicznych (w przypadku oferty wariantowej) stanowi ok. 90% ilości zamawianej usługi. 
Podstawa rozliczenia została określona w § 12 ust. 4 projektu umowy stanowiący załącznik nr 4 do
SIWZ.

2.Pytanie
Zamawiający życzy sobie oznakowania znacznikami elektronicznymi tylko bielizny barierowej (cz.
A. Pkt. 38, ust. 1). Co z bielizną operacyjną bawełnianą, którą zgodnie z załącznikiem nr 1 szpital
posiada na stanie.
Odpowiedź:
Zamawiający  pismem  DO-ZP/198/2014  z  dnia  2  lipca  2014  oraz  ogłoszeniem  dodatkowych
informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z dnia 2 lipca zmienił treść pkt.
III.A.  ppkt.  38 odnośnika pierwszego SIWZ, w którym określił,  że  przy pomocy elektronicznych
znaczników będzie oznakowana „ … oraz bielizna własna Szpitala (poszwa, poszewka, prześcieradło,
podkład,  koc,  poduszka,  bielizna  operacyjna,  barierowa  oraz  odzież  ochronna)”.
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 Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 5.06.2014 r. w pkt.:
1. do § 12 ust. 3 projektu umowy - załącznik nr 4 do SIWZ  dodaje się zdanie o brzmieniu:

(przy  ofercie  wariantowej)  Przekazywana  do  prania  bielizna  nie  oznaczona  znacznikami
elektronicznymi  będzie liczona (z wyjątkiem bielizny zakaźnej w czerwonych workach) w
Sortowni Bielizny  przez pracownika Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego
przy zachowaniu zasad epidemiologicznych, a bielizna oznakowana przy pomocy znaczników
elektronicznych będzie zczytywany u Wykonawcy, wynik liczenia i zczytywania odnotowany
zostanie na kwicie „Zlecenie prania”.

2. w   §  12  ust.  5  projektu  umowy  -  załączniku  nr  4  do  SIWZ  wykreśla  się  słowa
„ ...potwierdzony badaniami...”. 

Ponadto Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w piśmie DO-ZP/198/2014 z dnia
2 lipca 2014r.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają
się wiążące.

Z poważaniem,

Zatwierdził:
Kierownik Zamawiającego

Dr med. Zbigniew J. Król

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl


