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Puszczykowo, dnia18 sierpnia 2017 r.  
 

 

Szp.12/18/1/17 

 

 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej wraz z dzierżawą bielizny 

 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach 8-10 sierpnia 2017 r. 

 

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia 
Pytanie 1 
Zamawiający wymaga, aby dzierżawiona bielizna pościelowa wykonana była z tkaniny o składzie 50-55% bawełna, 

45-50% poliester o gramaturze 120 - 160 g/m2 oraz podlegała praniu w temperaturze 95°C.  

Czy Zamawiający dopuści bieliznę pościelową, tj. powłoki, powłoczki, prześcieradła i podkłady wykonaną z tkaniny 

o nieznacznie innym składzie, tj.: 48% bawełna, 52% poliester. 

Proponowany skład tkaniny zapewnia identyczne właściwości pościeli jak wyspecyfikowany.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza bieliznę pościelową, tj. powłoki, powłoczki, prześcieradła i podkłady wykonane z tkaniny  

o składzie 48% bawełna, 52% poliester. 

 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści powłoczki 70x80 cm z zakładem 20 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powłoczki 70x80 cm z zakładem 20 cm. 

 

Pytanie 3 
Zamawiający wymaga, aby dzierżawione koszule wykonane były z tkaniny bawełnianej o długości min. 160 cm. 

Wymagana długość koszul jest zdecydowanie za długa, ponieważ dedykowana jest jedynie dla bardzo wysokich 

pacjentów. Najbardziej uniwersalną długością koszul przeznaczonych dla pacjentów jest około 115 cm.  

Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne wykonane za tkaniny z domieszką poliestru, co zapewni ich większą 

wytrzymałość, a co za tym idzie i żywotność, o długości około 115 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza koszule operacyjne wykonane za tkaniny z domieszką poliestru. 
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Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę do Załącznika nr 2 do SIWZ w poniższym zakresie:  

Zdanie pierwsze, w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit. a, otrzymuje brzmienie: „Koszule (zabiegowa) z krótkim rękawem, 

z wycięciem w serek, (z rozcięciem przez całą długość, wiązana na troki z zachodzącym z tyłu zapasem minimum 50 

cm) długość 115-120 cm.” 

 
Pytanie 4 
Zamawiający wymaga, aby dzierżawione fartuchy standardowego ryzyka wykonane były w strefie krytycznej  

z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m2, a w strefie mniej krytycznej z tkaniny bawełniano-poliestrowej  

o gramaturze min. 150 g/m2. Fartuchy o tak wysokich gramaturach są mniej komfortowe w użytkowaniu.  

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne standardowego ryzyka wykonane w strefie krytycznej z gładkiej 

tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 g/m2 oraz w strefie mniej krytycznej z tkaniny o składzie surowcowym: 60% 

bawełna, 40% poliester, o gramaturze 125 g/m2? Pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ.  

Oferowane fartuchy są bardzo komfortowe.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza fartuchy operacyjne standardowego ryzyka wykonane w strefie krytycznej z gładkiej 

tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 g/m2 oraz w strefie mniej krytycznej z tkaniny o składzie surowcowym: 60% 

bawełna, 40% poliester, o gramaturze 125 g/m2. 

 

Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne wysokiego ryzyka wykonane w strefie krytycznej z laminatu  

z membraną poliuretanową oraz w strefie mniej krytycznej z tkaniny o składzie surowcowym: 60% bawełna, 40% 

poliester? Pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ.  

Oferowane fartuchy są bardzo komfortowe oraz zapewniają maksimum bezpieczeństwa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza fartuchy operacyjne wysokiego ryzyka wykonane w strefie krytycznej z laminatu  

z membraną poliuretanową oraz w strefie mniej krytycznej z tkaniny o składzie surowcowym: 60% bawełna, 40% 

poliester. 
 

Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuści szwy w rękawach podwójne, zawijane, dwuigłowe stębnowane, które nie wymagają 

uszczelnienia taśmą, ponieważ są szczelne i nie przepuszczają płynów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza szwy w rękawach podwójne, zawijane, dwuigłowe stębnowane, które nie wymagają 

uszczelnienia taśmą. 
 

Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści komplety zabiegowe w kolorze białym wykonane z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% 

poliester, o gramaturze 155 g/m2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza komplety zabiegowe wykonane z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester,  

o gramaturze 155 g/m2. 

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez dopisanie w Rozdz. VIII ust. 4 pkt 2 

lit. a następującego sformułowania: „Komplety zabiegowe w następujących kolorach: zielone (Oddział 
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Otorynolaryngologiczny, Oddział Urologiczny, Oddział Okulistyczny, Oddział Ginekologii Jednego Dnia), niebieskie 

(Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii), czerwone (Szpitalny Oddział Ratunkowy).” 

 

Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło operacyjne w rozmiarze 150x280 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza prześcieradło operacyjne w rozmiarze 150x280 cm. 

 

Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradła operacyjne, oraz serwety operacyjne we wszystkich wymiarach wykonane  

z tkaniny bawełniano – poliestrowej o składzie 60% bawełna, 40% poliester, o gramaturze 125 – 130 g/m2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza prześcieradła operacyjne, oraz serwety operacyjne we wszystkich wymiarach wykonanych 

z tkaniny bawełniano – poliestrowej o składzie 60% bawełna, 40% poliester, o gramaturze 125 – 130 g/m2. 

 

Pytanie 10 
Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty wyników badań potwierdzających zgodność bielizny pościelowej  

z normą ENV 14237 oraz zgodność fartuchów i odzieży operacyjnej z normą PN-EN 13795? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, rozdział III, pkt. 14 – wystawiane w cyklu miesięcznym faktury musza być 
przekazywane Zamawiającymi wraz z potwierdzonymi załącznikami prze przedstawicieli obu stron. 
Pytanie 11 

Wnosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju załączniki mają być dostarczone razem z fakturą?  

Jeżeli miałby być to dokument zbiorczy z wszystkich oddziałów, to kto ze strony Zamawiającego będzie osobą 

zatwierdzającą to zestawienie? Czy wystarczyłoby przedstawienie dokumentu zbiorczego wygenerowanych z 

systemu kg, potwierdzonych podpisem Pań oddziałowych na codziennej specyfikacji, potwierdzonych za ich 

zgodność przez księgowość pralni? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Rozdziałem III pkt 14 Załącznika nr 2 do SIWZ oraz §10 ust. 4 Projektu umowy załącznikiem do faktury 

będzie miesięczne zestawienie wypranej bielizny. 

 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, rozdział VIII pkt. 4 Bielizna bawełniana. 
Pytanie 12 

Czy Zamawiający dopuści komplety zabiegowe z tkaniny o zawartości 35% bawełny oraz 65 % poliester, pozostałe 

parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza komplety zabiegowe z tkaniny o zawartości 35% bawełny oraz 65 % poliester, pozostałe 

parametry zgodne z wymaganiami SIWZ. 

 
Pytanie 13 

Czy Zamawiający dopuści w miejsce kompletów bawełnianych wprowadzenie kompletów bezpyłowych na 

wszystkie wymagane oddziały? Bielizna ta jest lżejsza i dająca duży komfort użytkowania. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompletów bezpyłowych na wszystkie wymagane oddziały. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuści w miejsce średnich serwet bawełnianych, serwety barierowe – aquafile? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w miejsce średnich serwet bawełnianych, serwety barierowe – aquafile. 

 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, rozdział VIII, pkt. 5 Poduszki i kołdry. 
Pytanie 15 

Czy Zamawiający dopuści wypełnienie poduszek kulką poliestrową, znakomicie dopasowującej się do kształtu  

i ruchów głowy, a jednocześnie stanowiącej wygodne oparcie dla szyi i kręgosłupa. Kulki dzięki pokryciu włókien 

cieniutką warstwą silikonu nie zbijają się, przez długi czas pozostają miękkie i sprężyste. Poduszki można 

wielokrotnie prać w pralce i suszyć mechanicznie, a co najważniejsze nie pozbawia to ich właściwości i kształtu. 

Poduszki z wypełnieniem syntetycznym są najlepszą alternatywą dla osób skłonnych do alergii. Nie zawierają 

naturalnego puchu ani pierza, a co za tym idzie nie ma w nich alergenów. 

Pranie w temperaturze (60 stopni) 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza poduszki wypełnione kulką poliestrową pranych w temperaturze 60 stopni. 

 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, rozdział VIII, pkt. 6 Worki. 
Pytanie 16 

Czy Zamawiający dopuści (poza blokiem operacyjnym, gdzie wymagane są worki barierowe) worki tekstylne, nie 

przepuszczające cieczy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza (poza blokiem operacyjnym, gdzie wymagane są worki barierowe) worki tekstylne, nie 

przepuszczające cieczy. 

 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, rozdział X, pkt. 1 odbiór i dostawa bielizny. Zamawiający określił na 5 dni 
w tygodniu od poniedziałku do piątku. 
Pytanie 17 

Czy Zamawiający dysponuje pomieszczeniami na oddziałach, gdzie przez sobotę i niedzielę będzie przechowywane 

brudne pranie, czy może być ono dostarczone do jednego centralnego brudownika do czasu odbioru go przez 

pralnię, aby zachować komfort pracy personelu oraz pobytu pacjentów? Pytanie podyktowane jest koniecznością 

odbierania przez pralnię brudnej bielizny z oddziałów. 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający dopuści, aby pranie brudne było odbierane z oddziałów również w sobotę dla zapewnienia 

komfortu funkcjonowania oddziałów? 

Odpowiedź na pytanie 17 i 18: 

Zamawiający wprowadza zmianę SIWZ w poniższym zakresie:  

Zapis Rozdziału X ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie: „Odbiór i dostawa bielizny do siedziby 

Zamawiającego następować będzie codziennie, zgodnie z podanym harmonogramem: 

a) odbiór bielizny brudnej – we wszystkie dni tygodnia od 13.00 do 14.00, 

b) dostawa bielizny czystej – od poniedziałku do piątku od 6.00 do 7.00. 
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Terminy odbioru i dostawy mogą ulec zmianie po szczegółowych obustronnych ustaleniach sporządzonych w formie 

pisemnej.” 

 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, rozdział XI, pkt. 5 Wykonawca zapewni do zbierania i transportu worki 
tekstylne z tkaniny barierowej w ilościach wynikających z potrzeb zamawiającego oraz worki plastikowe do 
zbierania pościeli pochodzącej od pacjentów z izolacji oraz odzieży ochronnej personelu. 
Pytanie 19 

Dla dokonania właściwej kalkulacji kosztów, wnosimy aby Zamawiający określił ilości worków barierowych 

wynikających z jego potrzeb oraz określił ilość worków plastikowych niezbędnych do wykonania usługi 

(tygodniowo).  

Odpowiedź: 

Szacunkowa ilość worków tygodniowo: 

- barierowych – ok. 420-455 szt. 

- plastikowych – ok. 250 szt.  

 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, rozdział XI, pkt. 7, Wykonawca zapewnia wózki i pojemniki do transportu 
bielizny. Wózki muszą być szczelne (trwale zamknięte). 
Pytanie 20 

Czy Zamawiający dopuści wózki koszowe z pokrowcami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wózki koszowe z pokrowcami. 

 
Pytanie 21 

Czy Zamawiający dopuści funkcjonowanie wózków w systemie wahadłowym, tzn. bielizna czysta jest rozwożona 

wózkami, w które później jest zbierana bielizna brudna? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza funkcjonowanie wózków w systemie wahadłowym, tzn. bielizna czysta jest rozwożona 

wózkami, w które później jest zbierana bielizna brudna. 

 

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, rozdział XI, pkt. 10, Zamawiający wymaga aby zamówienia dotyczące 
ilości oraz asortymentu bielizny pościelowej, operacyjnej były przyjmowane przez Wykonawcę w formie 
elektronicznej z każdej komórki organizacyjnej przy użyciu aplikacji komputerowej lub dedykowanej strony 
internetowej. Zamawiający ponadto wymaga elektronicznego dostępu do informacji o ilości cykli prania każdej 
dzierżawionej pozycji asortymentowej. 
 
Pytanie 22 

Czy Zamawiający na oddziałach posiada dostęp do przeglądarki internetowej, za pomocą której może mieć dostęp 

do elektronicznego sposobu robienia zamówień?  

Jeżeli nie ma dostępu do przeglądarki internetowej, czy jest możliwość udostępnienia tej możliwości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający na oddziałach posiada dostęp do przeglądarki internetowej, za pomocą której może mieć dostęp do 

elektronicznego sposobu składania zamówień. 
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Pytanie 23 

Na podstawie oznakowania tylko czipem, czego Zamawiający wymaga w postępowaniu, nie ma potwierdzenia, że 

dana sztuka jest tą, która jest wskazana w raporcie z informacje o ilości prań. Alternatywnym, dodatkowym 

sposobem oznakowania, widocznym dla Zamawiającego jest oznaczenie również wklejką z kodem kreskowym, po 

którym Zamawiający może dodatkowo zidentyfikować daną sztukę. Czy Zamawiający będzie wymagał 

dodatkowego oznaczenia kodem kreskowym ułatwiającym i wspomagającym identyfikację? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ, ale dopuszcza proponowane 

rozwiązanie. 

 
Pytanie 24 

Czy Zamawiający będzie wymagał dodatkowego oznaczenia asortymentu nazwą lub numerem szpitala? 

Na rynku pralniczym jest kilka dostępnych rodzajów systemów RFID. Nie każdy z nich ma podwójne, alternatywne 

sposoby identyfikacji, inne niż czip. W związku z tym, jeżeli Zamawiający chciałby mieć większą pewność, że pościel, 

która do niego trafia jest pościelą przypisaną do jego szpitala, warto byłoby zastosować któryś z ww 

alternatywnych sposobów znakowania dla lepszej możliwości identyfikacji asortymentu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ, ale dopuszcza proponowane 

rozwiązanie. 

 

Pytanie 25 

Zamawiający w pkt.13 rozdziału XI, wymaga aby Wykonawca pakował czystą bieliznę w szczelnie zamknięte pakiety 

foliowe. Co zamawiający rozumie pod pojęciem pakiet foliowy? 

Odpowiedź: 

Pod pojęciem pakiet foliowy Zamawiający rozumie szczelnie zamknięty worek foliowy. 

 

Pytanie 26 

W pkt 14 rozdziału XI, Zamawiający wskazuje, że każdy pakiet powinien zawierać protokół przekazania/przyjęcia 

asortymentu. Czy Zamawiający dopuści aby taki dokument był dla całego asortymentu wydanego na dany oddział? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza aby z przekazaniem bielizny czystej, zamiast protokołu przekazania/przyjęcia asortymentu, 

który zawiera każdy pakiet, Wykonawca przekazywał protokół przekazania/przyjęcia dla całego asortymentu 

wydanego na dany oddział. 

 

Pytanie 27 

Czy Wykonawca ma dodatkowo sporządzać jeden zbiorczy dokument z wydanym każdego dnia asortymentem na 

wszystkie oddziały, skoro dokument z ilościami i wagą będzie przekazywany na każdy oddział?  

Jeżeli Zamawiający będzie wymagał zbiorczego dokumentu, prosimy o informację do kogo ten dokument miałby 

trafić, skoro towar rozwożony będzie przez kierowcę na oddziały? 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma dodatkowo sporządzać jeden zbiorczy dokument z wydanym każdego dnia asortymentem na 

wszystkie oddziały. Informacja o tym, do kogo ww. dokument będzie przekazywany zostanie przekazana po 

podpisaniu umowy. 
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Pytanie 28 

Czy informacja zawarta w pkt 18 rozdziału XI, dotyczy asortymentu Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie zapisów Rozdziału XI  

ust. 18. 

 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, rozdział XIII, dzierżawa dystrybutorów, pkt.3 Dystrybutor mieszczący 
min.300 pozycji asortymentowych w tym 140 kompletów (bluza i spodnie) + 20 sukienek. 
Pytanie 29 

Czy Zamawiający wymaga aby asortyment w szafie był umieszczany kompletami (bluza + spodnie) czy dopuści 

umieszczanie osobno bluz i osobno spodni?  

Takie ułożenie zapewni większy komfort pracownikom, gdyż daje możliwość pobrania bluzy w innym rozmiarze niż 

spodnie. 

Odpowiedź: 

W dystrybutorze bluzy i spodnie mają być umieszczane osobno. 

 

Pytanie 30 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odzież w szafie była w rozmiarach XS-XXL, natomiast wyższe rozmiary 

przypisane indywidualnie do konkretnego pracownika i funkcjonowały poza szafą? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby odzież w szafie była w rozmiarach XS-XXL, natomiast wyższe rozmiary przypisane 

indywidualnie do konkretnego pracownika i funkcjonowały poza szafą. 
 
Pytanie 31 

Wnosimy o podanie jakie rozmiary sukienek i w jakich ilościach będą wymagane do umieszczenia w szafie. 

Odpowiedź: 

Po 5 szt. z rozmiaru S, M, L , XL, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego podania rozmiarów 

po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 32 

Zamawiający określił dostawę ubrań operacyjnych do szafy od poniedziałku do piątku z dodatkową dostawą  

w piątek. Czy Zamawiający dopuści aby dostarczenie do szafy odbywało się również w sobotę, kiedy stan odzieży  

w szafie wskazywałby na taka konieczność? 

Takie rozwiązanie gwarantuje dostępność wszystkich rozmiarów ubrań przez cały czas funkcjonowania oddziału.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza aby dostarczenie do szafy odbywało się również w sobotę, kiedy stan odzieży  

w szafie wskazywałby na taka konieczność? 

 

Pytanie 33 

Czy Zamawiający ma możliwość udostępnienia powietrza, prądu 230 V oraz internetu dla właściwego działania 

urządzeń? – każde z nich potrzebuje osobnego zasilania i dostępu do internetu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający ma możliwość udostępnienia prądu 230V oraz internetu dla właściwego działania urządzeń.  

Zamawiający nie ma możliwości podłączenia urządzeń do szpitalnego systemu zasilania sprężonym powietrzem. 
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Pytanie 34 

Czy Zamawiający dopuści zainstalowanie szafy na 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi celem właściwego 

jej skonfigurowania i przetestowania prawidłowości działania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zainstalowanie dystrybutora do wydawania odzieży operacyjnej na 14 dni przed 

rozpoczęciem świadczenia usługi. 

 

Dotyczy wzoru umowy paragraf 4, Personel Wykonawcy. Zapis w pkt 1 jest niejednoznaczny. Zamawiający 
wymaga przedstawienia wykazu pracowników świadczących usługę. 
Pytanie 35 

Czy Zamawiający ma na myśli pracowników pralni świadczących usługi na terenie szpitala (kierowca, osoba 

rozwożąca i zbierająca pranie)? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający ma na myśli pracowników pralni świadczących usługi na terenie szpitala (kierowca, osoba 

rozwożąca i zbierająca pranie). 

 

Dotyczy wzoru umowy paragraf 5, Zmiany personelu Wykonawcy. 
Pytanie 36 

Wnosimy o wskazanie jak ma postąpić Wykonawca, jeżeli zajdą zmiany pracownika niezależnie od Wykonawcy, np. 

pracownik poinformuje Wykonawcę, że jest chory i trzeba go pilnie zastąpić aby zachować ciągłość świadczenia 

usługi i będzie to osoba nie wskazana na wykazie. Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać wtedy 3 dniowego 

okresu przed planowana zmianą na poinformowanie Zamawiającego o zmianie. Czy Zamawiający dopuści 

telefoniczną informację o nagłej zmianie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji o nagłej zmianie drogą elektroniczną i telefonicznie. 

 

Dotyczy wzoru Wzór umowy paragraf 12, Kary umowne, pkt.1 ppkt 7) 
Pytanie 37 

Wnosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli, pod pojęciem braku kontaktu z koordynatorem? 

Czy Zamawiający bierze pod uwagę każdy nie odebrany telefon jako brak kontaktu, czy wyznacza jakiś zakres w tym 

temacie? 

Z czysto ludzkiego punktu widzenia wiemy, że zdarzają się sytuacje, kiedy nie zawsze można odebrać telefon  

i branie każdej takiej sytuacji każdorazowo jako brak kontaktu byłoby dalece niewłaściwe. 

Odpowiedź: 

W nagłych przypadkach np. niedostarczenie bielizny na czas, braki w przywiezionej bieliźnie, bądź w przypadku 

wystąpienie u Zamawiającego stanu wyższej konieczności (Rozdział X ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ), za brak 

kontaktu z koordynatorem uważać się będzie brak odpowiedzi w ciągu 60 min.  

W innych przypadkach, za brak kontaktu z koordynatorem uważać się będzie brak odpowiedzi do godz. 14:35  

w dniu, w którym wystąpiła próba kontaktu. 
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Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, informuje, iż wprowadza zmianę do treści 

Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie zapisów Rozdziału VIII ust. 4 pkt 2 lit e. Zamawiający odstępuje od 

wymogu zaoferowania serwet operacyjnych w kolorze zielonym w rozmiarze min. 100 x 60-78 cm tj. małych serwet 

operacyjnych wskazanych w Rozdziale VI w tabeli dotyczącej Oddziału Urologicznego. 

 

 

 


