
CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

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 : DOP – ZP / 51 /2014                                                        Kraków, dnia 21 lutego 2014 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Świadczenie kompleksowych usług pralniczych”
(ZP 7/2014) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art.  38 ust.  2 oraz art.  38 ust.  4  ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo 
zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.  U. z 2013 r.  poz.  907 z późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala  
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66  w  Krakowie  odpowiada  na  zapytania  złożone  przez  uczestnika 
postępowania i zmienia treść SIWZ.

1.  Pytanie 
Czy  Zamawiający  w  związku  z  obowiązującą  w  Polsce   normą  PN-EN  14065:2005  żąda  od  
Wykonawców  dołączenia  do  oferty  certyfikatu   wydanego  przez  odpowiednią  jednostkę  
certyfikacyjną stwierdzającego spełnienia przez Wykonawcę w/w normy? 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,  czyszczenia  
chemicznego,  dezynfekcji,  renowacji  i  kompletowania wraz z transportem, a także wypożyczanie  
wyrobów tekstylnych w tym odzieży i bielizny sterylnej dla placówek służby zdrowia,  wykonywane  
są z zachowaniem należytej jakości oraz  zgodnie z obowiązującymi przepisami. System RABC jest  
bowiem  systemem  zarządzania  jakością  higieny  w  zakładzie  pralniczym  z  określeniem  analizy  
ryzyka skażeń, porównywalnym do koncepcji HACCP w zakładach przemysłu spożywczego.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają  bez  zmian,  Zamawiający  nie  żąda  dołączenia  do  oferty ww.  certyfikatu.

2. Pytanie
Czy  Zamawiający  zrezygnuje  z  wymogu  posiadania  przez  środek  do  czyszczenia  chemicznego  
certyfikatu dermatologicznego, biorąc pod uwagę, że są to pojedyncze sztuki odzieży zewnętrznej  
pacjentów (z wyjątkiem pasów skórzanych),  które nie mają żadnej styczności ze skórą pacjenta? 
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania przez środek do czyszczenia chemicznego certyfikatu 
dermatologicznego.
Zamawiający  wykreśla  z  SIWZ  z  dnia  12  lutego  2014r.  rozdział  III   pkt.  A  ppkt.  24  słowa 
„... posiadających certyfikat dermatologiczny.”
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Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 12. lutego 2014r. w punkcie VII ppkt. 6 zdanie pierwsze 
które  otrzymuje brzmienie:
„Oświadczenie, ze stosowane środki piorące,  czyszczące i dezynfekujące są dopuszczone do obrotu, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oświadczenie w 
przypadku środków do prania bielizny dziecięcej o posiadaniu pozytywnej opinii np. Instytutu Matki i  
Dziecka.”

Termin składania ofert: do dnia 26.02.2014 r. do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert: w dniu 26.02.2014 r. o godz. 11:30

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

Pismo zatwierdził:
Kierownik Zamawiającego

Dr med. Zbigniew J. Król
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