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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU 

ZP 15/2016 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 
odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na świadczenie kompleksowej 
usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów 
wymagających prania 
 
 
Treść pytania:  
Pytanie 1. 

„Czy Zamawiający dopuści wymiary pościeli jak poniżej: 

- poszwa 160x210 cm 

- prześcieradło 160x250 cm?” 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza poszwę a wymiarach 160x210 cm oraz prześcieradło o wymiarach 

160x250cm. 
 
Treść pytania:  
Pytanie 2. 

„Czy Zamawiający dopuści pościel o właściwościach jak poniżej: 

-gramatura bazowa tkaniny: 140g/m2, 

-tkanina bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny 48%, poliestru 52%, 

-tkanina zgodna z normą ENV 14237? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zarówno gramaturę tkaniny 140 g/m2 jak i skład tkaniny w proporcjach 48% 

bawełny i 52% poliestru.  

Zamawiający dopuszcza również pościel zgodną z normą ENV 14237.  

 
Treść pytania:  
Pytanie 3  

„Obecnie obowiązującą normą dla pościeli szpitalnej jest norma ENV 14237 Tekstylia w ochronie 

zdrowia. Norma opisuje szereg parametrów mających znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa 

użytkowania bielizny. Aby mieć pewność, że Zamawiający otrzyma wyrób o wysokiej jakości, 

Wykonawcy powinni potwierdzić zgodność oferowanego asortymentu z w/w normą. Czy Zamawiający, 

dbając o jakość, wymaga aby bielizna pościelowa, będąca przedmiotem użyczenia, była zgodna  
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z normą ENV 14237, co będzie potwierdzone załączonymi do oferty raportami z badań wykonami 

przez niezależną jednostkę badawczą? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza bieliznę pościelową będącą przedmiotem użyczenia, aby była zgodna z 

normą ENV 14237. 
 

Treść pytania:  
Pytanie 4. 

„Czy Zamawiający potwierdza wymiary prześcieradła, ponieważ standardy wymiarów prześcieradeł na 

łóżkach szpitalnych kształtują się w przedziale rozmiarów 160 cmx260 cm, +/- 5%? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza wymiar prześcieradła 160x260 cm.  
 

Treść pytania:  
Pytanie 5. 

„Czy wskazany podkład pikowany 70x90 cm może posiadać rozmiary 85x90 cm oraz czy powinien 

spełniać parametry nieprzemakalności płynów ustrojowych celem ochrony prześcieradeł? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza rozmiar podkładu pikowanego 85x90 cm oraz potwierdza, że podkład 

pikowany powinien spełniać parametry nieprzemakalności.  
 

 


