
 
 
 
 
 

  

         

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 21/2022 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie i 

czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. Załącznik nr 1 do wzoru umowy) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pościel z tkaniny o gramaturze 140g/m2, która jest dla 

Zamawiającego korzystniejsza w rozliczeniach wagowych, a posiada takie same parametry 

wytrzymałości?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na pościel z tkaniny o proponowanej gramaturze. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. Załącznik nr 1 do wzoru umowy) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podkład z tkaniny o gramaturze 140g/m2, która jest dla 

Zamawiającego korzystniejsza w rozliczeniach wagowych, a posiada takie same parametry 

wytrzymałości?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na podkład z tkaniny o proponowanej gramaturze. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. Załącznik nr 1 do wzoru umowy) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podkład wykonany z tkaniny o składzie: 50% bawełna, 50% 

poliester?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na podkład z tkaniny o proponowanym składzie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. Załącznik nr 1 do wzoru umowy) 

„Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dla poszwy, poszewki, prześcieradła podkłady zgodności 

tkaniny z normą CEN/TS 14237:2015 Tekstylia w systemie ochrony zdrowia oraz certyfikat OEKO-

TEX?” 

 

 



 
 
 
 
 

  

         

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza powyższe wymagania dotyczące normy CEN/TS 14237:2015. Jeśli chodzi  

o certyfikat OEKO-TEX, Zamawiający nie wymaga, ale dopuści pościel z przedmiotowym certyfikatem.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. Załącznik nr 1 do wzoru umowy) 

„Czy Zamawiający dopuszcza kołdrę o parametrach: wymiar 155 x 200 kompatybilna do oferowanej 

poszwy, wypełnienie 100% włókno poliestrowe?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza kołdrę o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. Załącznik nr 1 do wzoru umowy) 

„Czy Zamawiający dopuszcza poduszkę o parametrach: wymiar 70 x 80 kompatybilna do oferowanej 

poszewki, wypełnienie 100% włókno poliestrowe?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza poduszkę o proponowanych parametrach. 

 


