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Wrocław, dnia 14 lutego 2022 r. 
 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul.  Postępu 17A, 02– 676 Warszawa 
 

Odwołujący: 

 Praxima Krakpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Dworcowa 2; 32-540 Trzebinia 
KRS: 0000008388; NIP: 6282003661  

numer telefonu: 
510 013 511 

adres poczty elektronicznej: 
w.binkowski@impel.pl 

Przedstawiciel (imię i nazwisko): 
Wojciech Binkowski 

 
 Zamawiający:  

Szpital Powiatowy w Zawierciu 

ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie 

KRS: 0000126179; NIP: 6491918293  

Numer telefonu: 32 67 220 – 11 do 13 wew. 129 

strona internetowa:    

www.szpitalzawiercie.pl 

adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: 

www.szpitalzawiercie.pl 

poczta elektroniczna zamawiającego: 

zampub@szpitalzawiercie.pl 
 

 

ODWOŁANIE 

Na podstawie art. 513 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019.1843 
t.j. z dnia 2019.09.27 ze zm.) – dalej: Ustawa lub pzp, składamy odwołanie wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu oraz postanowień specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowe świadczenie usług 

pralniczych wraz z dzierżawą bielizny. (znak postępowania: DZP/PN/75/2021) tj. wobec niezgodnej z 
przepisami Ustawy czynności Zamawiającego, dokonanej w ww. postepowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na: 

1) określeniu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania pralnią w sposób 
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz w sposób wykraczający poza minimalne 
poziomy wymagane dla należytego wykonania zamówienia; 

2) żądaniu przedstawienia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych 
nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia i niezwiązanych z przedmiotem 
zamówienia; 

3) rozwiązania równoważne opisane w nie zostały opisane poprzez wskazanie kryteriów 
stosowanych w celu oceny równoważności;   
     

 
I. Określenie przedmiotu zamówienia (numer ogłoszenia): 

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod 
numerem 2022/S 023-057910 w dniu 02.02 2022 r.. 
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2. Nazwa postępowania opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny. Numer referencyjny:  

DZP/PN/75/2021. 
 

II. Wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  

z przepisami ustawy oraz zwięzłe przytoczenie zarzutów: 

 Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1) art. 112, art. 116 Ustawy poprzez określenie warunku udziału dotyczącego zdolności 

technicznej i zawodowej (dysponowanie pralnią i pojazdami) w sposób nieproporcjonalny 

względem przedmiotu zamówienia oraz dotyczący wyższych niż minimalne poziomów 

zdolności wykonawcy tj.  

a) w zakresie pralni - postawienie wymogu przedłożenia minimum jednego protokołu 

kontroli Inspektora Sanitarnego z okresu ostatnich 12 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert podczas, gdy przepisy prawa nie nakładają ani na SANEPID 

ani na dysponenta pralni obowiązku przeprowadzenia kontroli ww. pomieszczeń w 

określonych odstępach czasu; 

b) w zakresie pralni - postawienie wymogu przedłożenia minimum jednego protokołu 

kontroli Inspektora Sanitarnego niestwierdzającego nieprawidłowości odnośnie 

wymagań dotyczących posiadania bariery higienicznej i spełnia wymagania w 

zakresie prania bielizny dla jednostek służby zdrowia podczas, gdy zakres ww. 

kontroli nie jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa a nadto, ww. warunek 

eliminuje wykonawców, którzy dysponują ww. protokołem stwierdzającym dowolne 

- w tym także nieistne -nieprawidłowości; 

c) w zakresie pojazdów - postawienie wymogu przedłożenia aktualnej decyzji/opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego dopuszczającej pojazd do transportu pościeli, 

bielizny i odzieży szpitalnej wydanej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem 

składania ofert oraz bieżącymi protokołami z kontroli wraz z załącznikami podczas, 

gdy: 

i. ww. decyzja/opinia jest aktualna od dnia wydania do jej uchylenia a nie przez 

oznaczony okres; 

ii. przepisy prawa nie nakładają ani na SANEPID ani na dysponenta samochodu 

obowiązku uzyskiwania okresowego potwierdzenia aktualności decyzji, opinii 

lub dopuszczenia; 

iii. przepisy prawa nie nakładają ani na SANEPID ani na dysponenta samochodu 

obowiązku przeprowadzenia kontroli ww. pojazdów w określonych 

odstępach czasu;    

2) art. 105 ust. 1 Ustawy poprzez żądanie od wykonawcy certyfikatów ISO dotyczących usługi 

sterylizacji podczas, gdy usługa sterylizacji nie jest czynnością objętą przedmiotem 

zamówienia;     

3) art. 99 ust. 2 Ustawy poprzez postawienie wymogu, że pralnia, w której będzie realizowane 

zamówienie musi posiadać wdrożony system ISO 13485 lub równoważny dla usługi 

sterylizacji bielizny podczas, gdy przedmiotem zamówienia nie jest usługa lub czynność 

sterylizacji; 

4) art. 99 ust. 4 Ustawy poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający 

uczciwą konkurencję tj.: 

a) postawienie wymogu przedstawienia przez wykonawcę obowiązku dysponowania 

pralnią posiadającą sterylizator do sterylizacji bielizny w miejscu wykonywania usługi 

podczas, gdy sterylizacja nie jest czynnością objętą przedmiotem zamówienia a nadto 

mimo, że ww. czynność może być wykonywana poza pralnią wykonawcy przez 
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podmiot (podwykonawcę) specjalizującego się w tego rodzaju czynnościach bez 

uszczerbku dla jakości usługi; 

b) postawienie wymogu przedstawienia przez wykonawcę obowiązku dysponowania 

pralnią posiadającą agregat do czyszczenia chemicznego asortymentu, którego nie 

można poddać procesowi prania wodnego działający z użyciem środków 

biodegradowalnych, bezhalogenowych w miejscu wykonywania usługi, podczas, gdy 

czyszczenie chemiczne nie jest czynnością objętą przedmiotem zamówienia a nadto 

mimo, że ww. czynność może być wykonywana poza pralnią wykonawcy przez 

podmiot (podwykonawcę) specjalizującego się w tego rodzaju czynnościach bez 

uszczerbku dla jakości usługi; 
5) art. 99 ust. 5 i 6 Ustawy poprzez wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia szczególnego 

procesu, który charakteryzuje usługę tj. certyfikatów ISO przy jednoczesnym zaniechaniu 
wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności certyfikatów 
ekwiwalentnych;  

6) art. 104 Ustawy poprzez żądanie od wykonawcy certyfikatów ISO dla pralni  

w obszarze sterylizacja mimo, że ww. certyfikaty pozostają bez związku z przedmiotem 

zamówienia, gdyż sterylizacja nie jest czynnością wymaganą w zamówieniu zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia a nadto mimo, że ww. czynność może być wykonywana poza pralnią 

wykonawcy przez podmiot (podwykonawcę) specjalizującego się w tego rodzaju 

czynnościach bez uszczerbku dla jakości usługi; 

7) art. 104 Ustawy poprzez żądanie od wykonawcy certyfikatów dermatologicznych środków 

piorących do czyszczenia chemicznego: 

a) bez wskazania nazwy certyfikatu, rodzaju certyfikatu; procesu poddanego 

certyfikacji oraz norm według, których byłby przeprowadzony proces certyfikacji; 

b) mimo, że środki piorące do czyszczenia chemicznego przed wprowadzeniem do 

obrotu testowane są pod kątem dermatologicznym (uczulenia, podrażnienia skóry, 

reakcji na skórze) a nie poddawane certyfikacji; 

c) ww. certyfikaty pozostają bez związku z przedmiotem zamówienia, gdyż 

wykonywanie czyszczenia lub prania chemicznego nie jest czynnością wymaganą w 

zamówieniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

8) art. 104 Ustawy poprzez żądanie od wykonawcy dokumentów potwierdzające wpis 

preparatów dezynfekcyjnych jako wyrobów pozytywnie zaopiniowanych przez PZH lub 

innego równoważnego z pełną atestacją mimo, że iż z dniem 01.01.2003 r. na skutek regulacji 

zawartych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi 

zmianami (tekst jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

24 sierpnia 2004 r. Dz. U. nr 204, poz. 2087), znoszącej rozporządzenie Prezydenta 

Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji 

przedmiotów użytku w PZH ustał prawny obowiązek uzyskiwania atestów PZH; 

9) art. 16 i 17 Ustawy poprzez naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji, 

przejrzystości, proporcjonalności i efektywności. 
 

III. Wniosek (żądanie) co do rozstrzygnięcia odwołania: 
Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu 
dokonania zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu poprzez: 

1) w zakresie dotyczącym warunku udziału w postępowaniu:  
 

a) usunięcie wymogu przedstawienia przez wykonawcę protokołu (z załącznikami) 

kontroli Inspektora Sanitarnego z okresu ostatnich 12 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert nie stwierdzającym nieprawidłowości odnośnie w/w 

wymagań 
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i sformułowanie warunku w następujący sposób: 
 
dysponował aktualnym pozwoleniem/opinią sanitarną wydaną przez Państwowego 

Inspektora Sanitarnego, że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę 

higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla jednostek służby 

zdrowia,  

 
b) usunięcie wymogu przedstawienia przez wykonawcę decyzją/opinią Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego dopuszczającą pojazd do transportu pościeli, bielizny i odzieży 

szpitalnej wydaną nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert oraz 

bieżącymi protokołami z kontroli wraz z załącznikami 
 

i sformułowanie warunku w następujący sposób: 
dysponował co najmniej dwoma pojazdami  przystosowanymi do transportu prania, 

wyposażonych w podest załadowczy wraz z aktualną decyzją/opinią Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego dopuszczającą pojazd do transportu pościeli, bielizny i odzieży 

szpitalnej, 
  

2) w zakresie przedmiotowych środków dowodowych: 
a) usunięcie wymogu przedstawienia przez wykonawcę certyfikatu potwierdzającego 

spełnienie przez Wykonawcę wymagań normy ISO 13485 dla usługi sterylizacji 

bielizny medycznej lub równoważne (rozdz. VII pkt 1 lit. e swz); 
b) usunięcie wymogu przedstawienia przez wykonawcę Certyfikat dermatologiczny 

środków piorących do czyszczenia chemicznego (rozdz. VII pkt 1 lit. h myślnik trzeci 
swz); 

c) usunięcie wymogu przedstawienia przez wykonawcę Dokumenty potwierdzające 

wpis preparatów dezynfekcyjnych jako wyrobów pozytywnie zaopiniowanych przez 

PZH lub innego równoważnego z pełną atestacją (rozdz. VII pkt 1 lit. h myślnik 
czwarty swz); 

 
3) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia tj. wymagania dotyczące pralni: 

a) usunięcie wymogu realizowania usługi w pralni z wdrożonym systemem ISO 13485 

lub równoważne dla usługi sterylizacji bielizny (załącznik nr 1 rozdz. V pkt 1 pierwszy 
myślnik);  

b) usunięcie wymogu realizowania usługi w pralni posiadającej sterylizator do 

sterylizacji bielizny w miejscu wykonywania usługi. (załącznik nr 1 rozdz. V pkt 4 lit. d  
ostatni myślnik);  

c) usunięcie wymogu realizowania usługi w pralni posiadającej agregat do czyszczenia 

chemicznego asortymentu, którego nie można poddać procesowi prania wodnego 

działający z użyciem środków biodegradowalnych, bezhalogenowych w miejscu 

wykonywania usługi, (załącznik nr 1 rozdz. V pkt 4 lit. d  przedostatni myślnik);  
 

4) w zakresie dotyczącym braku opisu równoważności  
wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności certyfikatów 
ekwiwalentnych co certyfikatów ISO wymienionych w SWZ. 
 

5) dokonanie stosownej zmiany postanowień SWZ i ogłoszenia będących konsekwencją 
uwzględnienia wniosku 1) – 4) powyżej; 
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Ponadto wnoszę o obciążenie kosztami postępowania odwoławczego Zamawiającego, w tym 
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów zastępstwa przed Krajową Izbą 
Odwoławczą. 

 
IV. Wskazanie interesu Odwołującego: 

Odwołujący oświadcza, iż ma interes w złożeniu niniejszego odwołania, ponieważ obecne 
postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i SWZ naruszają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych a w konsekwencji uniemożliwiają mu złożenie oferty, zgodnej z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych i ubieganie się tym samym o przedmiotowe zamówienie. Tym 
samym, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego powyżej wskazanych przepisów Ustawy, 
Odwołujący może ponieść szkodę w postaci utraty możliwości pozyskania przedmiotowego 
zamówienia, a ponadto jest narażony na szkodę polegającą na pozbawieniu Odwołującego 
realnych korzyści finansowych wynikających z tytułu realizacji niniejszego zamówienia.  
 

V. Termin na złożenie odwołania: 
Stosownie do przepisu art. 515 ust. 2 pkt 1 Ustawy odwołanie wobec czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na 
stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi 
unijne.   
Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 3 Ustawy. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 02.02.2022 roku co oznacza, że 
odwołanie zostało wniesione z zachowaniem ustawowego terminu. 

 

UZASADNIENIE 

 

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowe 
świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny. Numer referencyjny: DZP/PN/75/2021;  
w trybie przetargu nieograniczonego.  
 
          
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. Wymagania dotyczące pralni 
 

Zgodnie z postanowieniami rozdz. VI pkt 4 ppkt 4 lit. a  SWZ Zamawiający wymaga, aby 
wykonawca : 

 
dysponował aktualnym pozwoleniem/opinią sanitarną wydaną przez Państwowego 

Inspektora Sanitarnego, że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę 

higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla jednostek służby zdrowia, wraz 

z minimum jednym protokołem (z załącznikami) kontroli Inspektora Sanitarnego z okresu 

ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert nie stwierdzającym 

nieprawidłowości odnośnie w/w wymagań, 

 
Odwołujący podnosi, że wymóg przystawienia przez wykonawcę protokołu kontroli SANEPID 
z okresu ostatnich 12 miesięcy przez upływem terminu składania ofert wykracza poza 
uprawnienia przysługujące Zamawiającemu na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych i aktów wykonawczych do tejże jak też nie jest usprawiedliwione innymi 
przepisami prawa lub potrzebami Zamawiającego wynikającymi z przedmiotu zamówienia. 
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Tak samo Odwołujący podnosi w zakresie treści i informacji zawartych w protokole 
kontrolnym wymaganym w myśl ww. warunku.   
Odwołujący wskazuje, że rodzaj dokumentów, których Zamawiający może żądać od 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu szczegółowo 
określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń (…) 
(Dz.U. z 2020 poz. 2415). Rozporządzenie to reguluje swoim zakresem również kwestię 
terminów ważności dokumentów przedstawianych przez wykonawców jako podmiotowe 
środki dowodowe oraz treści i informacji zawartych w ww. dokumentach. W zakresie 
dotyczącym dokumentu pozwolenia/opinii SANEPID wskazane Rozporządzenie nie zawiera 
regulacji zezwalającej na formułowanie wymogów co do terminu ważności ww. dokumentu 
wynoszącym 12 miesięcy jak i informacji zawartych w tychże dokumentach.  Wobec 
powyższego Odwołujący podnosi, że zawarty w swz wymóg co do terminu ważności ww. 
dokumentu (protokołu kontroli) i jego treści jest niezgodny z Prawem zamówień publicznych. 
Odwołujący zaznacza ponadto, że wymóg do terminu ważności ww. dokumentu i treści 
protokołu nie jest także usprawiedliwiony innymi przepisami prawa.  

 
Odwołujący podnosi, że świadczenie usług pralniczych dla zakładów opieki zdrowotnej 
wymaga przestrzegania i znajomości przez wykonawców następujących przepisów prawa: 
1) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 175, poz. 
690); 

2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 t.j.). 

 

Odwołujący zaznacza, że w obecnym stanie prawnym wymogi higieniczne dla pralni są bardzo 
ogólnie określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza tym 
zastosowanie znajdują niektóre przepisy ogólne BHP. Przepisy te nie odnoszą się jednak 
w sposób szczególny do pralni szpitalnych i pralni wykonujących usługi dla szpitali. Przepisy 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą nie dotyczą pralni szpitalnych. Regulacje wymogów 
dotyczących pralni szpitalnych obowiązujące na podstawie rozporządzenia z 2011 r. w 
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, utraciło moc  
w 2012 r.. Aktualnie polskie prawo nie reguluje wymagań sanitarnych i higienicznych pralni 
i usług prania wykonywanych dla szpitali.  

 
Odwołujący podnosi również, że nie istnieją przepisy prawa nakładające na SANEPID 
obowiązek przeprowadzenia kontroli pralni w określonych odstępach czasu. Ponadto zgodnie 
z prawem dysponent pralni lub jej właściciel nie są zobowiązanie zgodnie z prawem do 
występowania do SANEPID o przeprowadzenie ww. kontroli. Istotnym jest również, że opinia 
sanitarna SANEPID na mocy, której pralnia jest dopuszczana do obrotu ma charakter 
bezterminowy i obowiązuje do dnia jej uchylenia lub zmiany.     

 
Wobec powyższego Odwołujący wskazuje, że żaden przepis prawa nie nakłada na 
wykonawców świadczących usługi pralnicze obowiązku wykonywania badań kontrolnych 
pralni. Odwołujący zaznacza, że do pralni nie znajduje zastosowania mechanizm prawny 
przewidziany np. dla samochodów osobowych, wymagający terminowego dokonywania 
przeglądów rejestracyjnych/technicznych. Właściciel lub dysponent pralni nie jest na mocy 
obowiązujących przepisów zobowiązany do przeprowadzania cyklicznych badań technicznych 
pralni. Ponadto SANEPID nie jest także zobowiązany do cyklicznej kontroli. Wobec 
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powyższego Odwołujący podnosi, że postawiony w SWZ wymóg przedstawienia protokołu z 
kontroli zarówno co do okresu i co do zakresu kontroli jest nadmierny ze względu na 
obowiązujące przepisy prawa a nadto nieuzasadniony usprawiedliwionymi potrzebami 
Zamawiającego oraz nieproporcjonalny względem celów przedmiotu zamówienia. Ponadto 
ww. wymóg utrudnia uczciwą konkurencję, gdyż bezzasadnie ogranicza dostęp do 
postępowania wykonawcom świadczącym usługę zgodnie z wymaganiami prawa.  
Z daleko idącej ostrożności Odwołujący zaznacza, że postanowienia swz nie zawierają żadnej 
informacji, która czyniłaby zasadnym zniesienie domniemania prawdziwości informacji 
podanych w dokumencie urzędowym, którym  jest opinia SANEPID. Mając na uwadze, że ww. 
opinia SANEPID nie jest terminowa i został jej przypisany przymiot aktualności a nadto, mając 
na względzie, że nie istnieje przepis zobowiązujący do wykonywania okresowych lub 
cyklicznych kontroli pralni, to żądanie Zamawiającego ustalone w warunku jest 
bezpodstawne.  
Niezależnie od powyższego Odwołujący wskazuje ponadto, że rzeczą powszechnie wiadomą 
jest, że ze względu na trwającą epidemią i zmianę priorytetów działalności SANEPID, 
rutynowe kontrole pralni, ale także zakładów żywienia zborowego, obiektów rekreacyjnych i 
innych obiektów nie są wykonywane przez SANEPID z częstotliwością występującą przed 
marcem 2020 r.. Odwołujący wskazuje, że również z tego powodu wymóg przedstawienia 
protokołu kontroli jest dyskryminujący, wobec wykonawców, którzy na skutek zachowania 
SANEPID, ale również niezależnych od siebie okoliczności nie byli kontrolowani przez 
SANEPID.            

 
Odwołujący podnosi również, że wymóg dotyczący przedstawienia protokołu kontroli o 
określonej treści – brak stwierdzonych nieprawidłowości, również nie znajduje 
usprawiedliwienia w przepisach Pzp ani innych przepisów prawnych i jest dyskryminujący 
wobec wykonawców. Odwołujący zaznacza, że nie ma wpływu na zakres kontroli SANEPID ani 
też na treść protokołu pokontrolnego. Protokół  taki może zawierać dowolne zalecenia, 
zastrzeżenia lub uwagi. Wnioski w przeprowadzonej kontroli mogą dotyczyć zarówno 
istotnych jak i nieistotnych elementów funkcjonowania pralni. Innymi słowy – wykonawca 
dysponujący aktualną opinią dopuszczającą pralnię oraz protokołem pokontrolnym 
zawierającym zalecenia SANEPID nieistne dla jakości procesu prania, w tym skuteczności 
barier higienicznych, jest eliminowany z niniejszego postepowania jako niespełniający 
warunku udziału w postepowaniu. Odwołujący zaznacza także, że nie ma żadnego wpływu na 
przedmiot kontroli dokonywanej przez SANEPID. SANEPID samodzielnie decyduje zarówno o 
dacie kontroli, jej przedmiocie, jak i zakresie.  
Wobec powyższego Odwołujący podnosi, że na skutek wymogów ustalonych w SWZ co do 
treści i daty decyzji (protokołu kontroli) SANEPID tj. wyłącznie z powodów formalnych 
oderwanych od rzeczywistych możliwości i potencjałów, z postępowania eliminowani są 
wykonawcy dający gwarancję należytego wykonania zamówienia i dysponujący sprzętem 
(pralnią) odpowiadającym potrzebom Zamawiającego opisanym w przedmiocie zamówienia. 
Działanie takie skutkuje bezprawnym ograniczeniem do rynku zamówień publicznych i 
wpływa na potencjalna liczbę ważnych ofert, które mogą zostać złożone w podstępowaniu. 
Powyższa okoliczność wpływa na konkurencyjność w postepowaniu w ten sposób, że ceny 
ofert uzyskanych w postepowaniu będą wyższe, niż mogłoby być, gdyby do postepowania 
zostali dopuszczeni wykonawcy spełniający rzeczywiste a nie tylko formalne wymogi dla 
należytej realizacji zamówienia.     
 
Z daleko idącej ostrożności Odwołujący wskazuje również, że ww. protokoły kontroli nie 
stanowią dokumentów potwierdzających zdolność wykonawcy do występowania w obrocie 
gospodarczym albo uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej. Protokół kontroli wymagany w SWZ jest dokumentem dotyczącym pralni a nie 
licencji, koncesji, zezwoleń dotyczących zdolności wykonawcy jako podmiotu prawa  
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o właściwościach potwierdzonych wymaganymi prawem zgodami umożliwiającym 
wykonywanie działalności regulowanej.     
 
    

2. Wymagania dotyczące pojazdów 
 

Zgodnie z postanowieniami rozdz. VI pkt 4 ppkt 4 lit. b  SWZ Zamawiający wymaga, aby 
wykonawca: 

 
dysponował co najmniej dwoma pojazdami  przystosowanymi do transportu prania na 

wózkach kontenerowych, wyposażonych w podest załadowczy wraz z aktualną decyzją/opinią 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą pojazd do transportu pościeli, bielizny i 

odzieży szpitalnej wydaną nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert oraz 

bieżącymi protokołami z kontroli wraz z załącznikami. 

 

Odwołujący – tak samo jak w powyższym pkt 1 – podnosi, że Rozporządzenie w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych (…)  nie zawiera regulacji zezwalającej na 

formułowanie wymogów co do terminu ważności decyzji SANEPID, w tym w szczególności 

terminu ważności wynoszącego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert. 

Wobec powyższego Odwołujący podnosi, że zawarty w swz wymóg co do terminu ważności 

ww. dokumentu jest niezgodny z Prawem zamówień publicznych. Odwołujący zaznacza 

ponadto, że wymóg do terminu ważności ww. dokumentu nie jest także usprawiedliwiony 

innymi przepisami prawa.  

Odwołujący – powtarza argumentacją zawartą pod powyższym pkt 1 i podkreśla -, że nie 

istnieją przepisy prawa nakładające na SANEPID obowiązek przeprowadzenia kontroli 

pojazdu w określonych odstępach czasu. Ponadto zgodnie z prawem dysponent pojazdu lub 

jej właściciel nie są zobowiązani zgodnie z prawem do występowania do SANEPID o 

przeprowadzenie ww. kontroli. Istotnym jest również, że opinia sanitarna SANEPID na mocy, 

której pojazd jest dopuszczany do obrotu ma charakter bezterminowy i obowiązuje do dnia 

jej uchylenia lub zmiany.  

 

II. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
 

1. Certyfikat ISO 13485 dla usługi sterylizacji bielizny medycznej lub równoważne. 
 

Zgodnie z postanowieniami rozdz. VII  pkt 1 lit. e SWZ Zamawiający wymaga, aby wykonawca 

przedstawił: 

Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań normy ISO 13485 dla usługi 

sterylizacji bielizny medycznej lub równoważne. 

Odwołujący podnosi, że wymóg przedstawienia ww. przedmiotowego środka dowodowego 

jest nieproporcjonalny względem przedmiotu zamówienia, gdyż czynności sterylizacji w ogóle 

nie są objęte przedmiotem zamówienia i nie są wymienione jako czynności zlecone do 

realizacji wykonawcy zamówienia. 

Odwołujący podkreśla, że SWZ nie zawiera żadnej informacji, która uzasadniałaby potrzebę 

dopuszczenia do postępowania wyłącznie wykonawcy zapewniającemu realizację usługi przy 

spełnieniu procesów określonych dla sterylizacji.   
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Z daleko idącej ostrożności Odwołujący zaznacza także, że niniejsze zamówienie nie zawiera 

w zakresie dotyczącym sterylizacji żadnych cech, o których mowa w art. 104 ust. 1 Ustawy, 

gdyż sterylizacja w ogóle nie została wymieniona jako czynność objęta przedmiotem 

zamówienia.  

 

Odwołujący podkreśla również, że w Polsce nie obowiązują żadne wymagania prawne lub 

inne zalecenia dotyczące pomieszczeń pralni, urządzeń, przebiegu procesu prania 

dezynfekcyjnego lub jakości bielizny szpitalnej po tym procesie. Wobec powyższego, 

wykonawca nie jest z mocy prawa zobowiązany do wykonywania sterylizacji przedmiotów 

(pościeli, bielizny i innych przedmiotów) poddanych praniu i dezynfekcji. Obowiązek 

sterylizacji nie został także wskazanych jako część zobowiązania wykonawcy wynikającego z 

swz lub umowy. W związku z powyższym żądanie ww. certyfikatu jest niedopuszczalne w 

myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
2. Certyfikat dermatologiczny środków piorących do czyszczenia chemicznego (rozdz. VII pkt 1 

lit. h myślnik trzeci swz).    

 
Zgodnie z postanowieniami rozdz. VII  pkt 1 lit.  myślnik trzeci swz SWZ Zamawiający wymaga, 

aby wykonawca przedstawił: 

Certyfikat dermatologiczny środków piorących do czyszczenia chemicznego. 

 

Odwołujący – tak samo jak dla powyższego pkt 1 - podnosi, że wymóg przedstawienia ww. 

przedmiotowego środka dowodowego jest nieproporcjonalny względem przedmiotu 

zamówienia, gdyż czynności czyszczenia chemicznego w ogóle nie są objęte przedmiotem 

zamówienia i nie są wymienione jako czynności zlecone do realizacji wykonawcy zamówienia. 

Odwołujący podkreśla, że SWZ nie zawiera żadnej informacji, która uzasadniałaby potrzebę 

dopuszczenia do postępowania wyłącznie wykonawcy zapewniającemu realizację usługi przy 

wykorzystaniu dermatologicznych środków piorących do czyszczenia chemicznego.   

 

Odwołujący podnosi również, że wymóg przedstawienia ww. przedmiotowego środka 

dowodowego jest niejasny, nieprecyzyjny i umożliwia dowolna jego interpretację po otwarciu 

ofert. Brak jednoznacznych informacji co do nazwy certyfikatu, rodzaju certyfikatu; procesu 

poddanego certyfikacji oraz norm według, których byłby przeprowadzony proces certyfikacji 

powoduje, że wykonawca składający ofertę nie ma pewności, że dokument złożony na 

potwierdzenie ww. wymogu zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Tym samym ww. 

wymóg umożliwia dowolną ocenę przedmiotowego środkach dowodowego i może 

skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy. Ponadto brak konkretyzacji wymogów co do ww. 

certyfikatów powoduje, że za odpowiadające wymogom przedmiotu zamówienia mogą 

zostać uznane oferty proponuje różne względem siebie rozwiązania, co skutkować będzie 

oceną ofert nieporównywalnych.            

 

Odwołujący zauważa ponadto, że środki piorące w tym także środki piorące do czyszczenia 

chemicznego przed wprowadzeniem do obrotu testowane są pod kątem dermatologicznym 

(uczulenia, podrażnienia skóry, reakcji na skórze). Wynik testu decyduje o dopuszczeniu do 

obrotu lub też nie. Odwołujący zaznacza, że zgodnie z prawem ww. środki nie są poddawane 

certyfikacji. Nie istnieją przepisy prawa lub inne normy na mocy, których zostały wyznaczone 

organy administracyjne lub zostały wskazane jednostki certyfikujące np. akredytowane 



10 
 

laboratoria zobowiązane albo umocowane do wydawania certyfikatów jako takich w tym w 

szczególności certyfikatów potwierdzających zgodność z określoną normą. Odwołujący 

podkreśla, że nie istnieją żadne regulacje w tym także regulacje prawne, które określają 

minimalne wymogi procesu certyfikacji dla ww. środków. Tym samym nie istnieją normy na 

podstawie których taka certyfikacja (badanie) jest wykonywane.  

Odwołujący zaznacza również, że posiadanie przez ww. środek niniejszego certyfikatu nie jest 

również konieczne jako czynność warunkująca dopuszczenie do obrotu. Odwołujący 

podkreśla, że ww. certyfikat, może być wydany przez producenta środka jako własne 

oświadczenie producenta, które to oświadczenie może nosić nazwę (tytuł) certyfikat. Taki 

certyfikat nie jest jednak certyfikatem potwierdzającym zgodność z jakimikolwiek normami i 

nie stanowi urzędowego stwierdzenia właściwości. Wobec powyższego wnosimy jak powyżej 

– o całkowicie usunięcie wymogu złożenia ww. dokumentu albo, w przypadku gdyby 

przedstawienie ww. dokumentu było jednak uzasadnione przedmiotem zamówienia   zmianę 

swz polegającą na dopuszczeniu dokumentów równoważnych do ww. certyfikatów tj.  

dokumenty, które potwierdzą iż środek nie będzie prowadził do żadnych niepożądanych 

reakcji skórnych wynikających z działania podrażniającego skórę lub uczulającego.  

 

Odwołujący podnosi również, że ww. wymóg narusza przepisy Prawa zamówienie 

publicznych, gdyż nie dopuszcza przedstawienia dokumentu równoważnego dla ww. 

certyfikatu oraz nie określa kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności 

certyfikatów ekwiwalentnych.    

 
3. Atesty PZH 

 
Zgodnie z postanowieniami rozdz. VII  pkt 1 lit.  myślnik czwarty swz SWZ Zamawiający 

wymaga, aby wykonawca przedstawił: 

Dokumenty potwierdzające wpis preparatów dezynfekcyjnych jako wyrobów pozytywnie 

zaopiniowanych przez PZH lub innego równoważnego z pełną atestacją. 

 
Odwołujący podnosi, że wymóg przedstawienie ww. dokumentów jest bezprawny, gdyż  

z dniem 01.01.2003r. na mocy prawa został zniesiony obowiązek uzyskiwania atestów PZH. 

Odwołujący wyjaśnia, że z związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. Dz. U. nr 204, poz. 2087), zniesione 

zostało rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą 

prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH.  

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dokumentami dopuszczającymi są odpowiednio: 

1) dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako wyroby medyczne: certyfikat CE, 
deklaracja zgodności lub wpis do rejestru wyrobów medycznych w zależności od 
klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych, 

2) dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako produkty biobójcze: pozwolenie na 
wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych, 

3) dla preparatów dezynfekujących rejestrowanych jako produkty lecznicze: pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, 

4) dla preparatów będącymi kosmetykami: zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji 
drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP 

5) dla preparatów posiadających w swoim składzie substancje niebezpieczne: karta 
charakterystyki substancji niebezpiecznej, 
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6) dla środków higienicznych typu papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki nie są 
wydawane żadne dokumenty dopuszczające (nie ma takiego wymogu prawnego). 

  

Odwołujący podnosi również, że ww. wymóg narusza przepisy Prawa zamówienie 

publicznych, gdyż nie dopuszcza przedstawienia dokumentu równoważnego dla ww. atestów 

oraz nie określa kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności certyfikatów 

ekwiwalentnych.    

 

Wobec powyższego wymagania ustalone w swz dotyczące ww. przedmiotowych środków 

dowodowych są bezprawne i nie znajdują uzasadnienia w przepisach prawa a tym samym nie 

są uzasadnione potrzebami wynikającymi z przedmiotu zamówienia.     

 

Niezależnie od powyższego, Odwołujący podkreśla, że do niniejszego zarzutu (przedmiotowe 

środki dowodowe) na zasadzie analogii znajduje zastosowanie orzecznictwo i poglądy 

wypracowane na kanwie spraw o ustalenie warunku udziału w postępowaniu 

nieproporcjonalnego do przedmiotu zamówienia ze względu na brak związku z przedmiotem 

zamówienia. Odwołujący podnosi, że Zamawiający w zakresie dotyczącym przedmiotowych 

środków dowodowych jest tak samo jak w przypadku warunków formułować swoje wymagania 

tak, aby były one związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu 

zamówienia. Zgodnie z ustalonym poglądem orzecznictwa i doktryny, uznaje się, że „przepisy 

p.z.p. nie wymagają, by warunki, których spełnienie umożliwia wzięcie udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienie publicznego, w tym wypadku w zakresie wiedzy i doświadczenia ściśle 

odpowiadały przedmiotowi zamówienia. Usługa, której wykonanie (wykonywanie) należy 

wykazać jako spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia nie musi być tożsama z 

usługą stanowiącą przedmiot zamówienia, ma ono być jedynie związana z przedmiotem 

zamówienia oraz do niego proporcjonalna” (KIO 1400/11; KIO 920/11; KIO 2792/10). Istotnym 

jest także, iż „ustawodawca nie nałożył na zamawiających obowiązku wymagania ścisłych 

proporcji wykazania posiadanej wiedzy i doświadczenia wykonawcy, w stosunku do przedmiotu 

zamówienia” (KIO 1528/11). 

 

Odwołujący wskazuje, że Zamawiający w niniejszym postępowaniu określił wymóg 

przedstawienia ww. środka dowodowego w sposób zupełnie nieuzasadniony swoimi potrzebami 

i nadto nadmierny, czym bez uzasadnionej przyczyny, bezpodstawnie ograniczył konkurencję  

w postępowaniu. Zdaniem Odwołującego, wymóg przedstawienia ww. dokumnetu nie znajduje 

usprawiedliwienia w realnych powodach (potrzebach Zamawiającego), które stopień 

ograniczenia konkurencji mogą sankcjonować i uzasadniać. (wyrok KIO 233/11). Podkreślenia 

tym samym wymaga, że ukształtowanie warunków udziału w postępowaniu na poziomie 

mogącym skutkować ograniczeniem liczby wykonawców dopuszczonych do postępowania należy 

uznać za dopuszczalne w takim zakresie w jakim w jakim usprawiedliwione jest dbałością o 

jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w 

sytuacji, gdy równowaga ta zostanie zachwiana, powodując uniemożliwienia ubiegania się o 

zamówienie wykonawcom mającym doświadczenie, dające rękojmie prawidłowej realizacji. (KIO 

173/11).  

Stanowisko Odwołującego znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej – 

„W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. 

zamawiający ma prawo i obowiązek opisania, jak będzie oceniał ich spełnianie przez wskazanie 

minimalnych wymagań, które muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne 

do niego. Zamawiający kształtując ten opis, aby nie narazić się na zarzut naruszenia zasad 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, obowiązany jest 

zachować niezbędną równowagę pomiędzy jego interesem, polegającym na uzyskaniu rękojmi 
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należytego wykonania zamówienia publicznego, a interesem poszczególnych wykonawców, 

których nie wolno, poprzez wprowadzanie nadmiernych i wygórowanych wymagań, eliminować  

z udziału w postępowaniu.” (KIO 1721/11).  

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE zachowanie 

zasady proporcjonalności wymaga ograniczania konkurencji w stopniu jak najmniejszym i jedynie 

niezbędnym do osiągnięcia celów (wyrok z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie Serrantoni Srl  

i Consorzio Stabile Edili Scrl vs. Comune di Milano, C-376/08). Niedopuszczalne jest także 

stawianie wymogu doświadczenia, jeśli nie jest niezbędny dla oceny zdolności wykonawcy do 

wykonania zamówienia (wyrok z dnia 25 października 2005 r. w sprawie G. vs. I., C-234/03).   

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

  
1. Sterylizator do sterylizacji bielizny w miejscu wykonywania usługi 
 

Zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 1 rozdz. V pkt 4 lit. d  ostatni myślnik SWZ 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca realizował zamówienie przy pomocy pralni 

wyposażonej m.in. w: 

sterylizator do sterylizacji bielizny w miejscu wykonywania usługi. 

 
Odwołujący podnosi, że ww. wymóg jest bezpodstawny, gdyż wśród czynności i zadań, które 
na mocy SWZ - w tym umowy - są zlecane wykonawcy nie znajduje się sterylizacja. Wobec 
powyższego ww. wymóg dotyczący właściwości pralni jest zbędny. Odwołujący podkreśla, że 
skoro zgodnie z SWZ nie jest zobowiązany wykonywać sterylizacji to nieuzasadnionym jest 
oczekiwanie, że sterylizatornia  będzie minimalnym i koniecznym komponentem prani.  

 
Odwołujący zaznacza również, że nawet w przypadku, gdyby czynności sterylizacji były objęte 
zamówieniem, to i tak ww. wymóg co do pralni jest nadmierny, nieuzasadniony i 
dyskryminujący. Odwołujący wyjaśnia, że należyte i prawidłowe wykonanie sterylizacji nie 
musi być wykonywane w pralni wykonawcy. Sterylizacja może być bez szkody dla usługi 
wykonana poza pralnią wykonawcy w wyspecjalizowanej centralnej sterylizatorni 
zlokalizowanej np. w zakładzie podwykonawcy. Tego rodzaju model usługi powszechnie 
występuje na rynku. Odwołujący wyjaśnia dalej, że podstawowymi elementami usługi prania, 
które dotyczą wszystkich pranych przedmiotów (pościeli, bielizny, koców, poduszek itd.) jest 
pranie i dezynfekcja. Sterylizacja jest procesem, który może, ale nie musi wystąpić po 
dezynfekcji. Sterylizacja jest całkowicie odrębnym procesem wykonywanym w celu 
wyjałowienia tekstyliów operacyjnych, takich jak fartuchy chirurgiczne, obłożenia operacyjne, 
chusty chirurgiczne.  Czysta, zdezynfekowana bielizna nie musi być jałowa. Jeżeli konieczne 

jest zapewnienie sterylności bielizny np. w przypadku bielizny operacyjnej lub noworodkowej 

to wymagane jest przeprowadzenie odrębnego procesu sterylizacji. Czysta bielizna powinna 

być pozbawiona obecności wegetatywnych form drobnoustrojów chorobotwórczych. 

Niewielka liczba drobnoustrojów pochodzących ze środowiska lub należących do naturalnej 

mikroflory skóry człowieka jest akceptowalna.1 Biorąc powyższe pod uwagę nie ma 
przeszkód, aby czyste i zdezynfekowane pranie zostało przetransportowane do sterylizatorni, 
która przeprowadzi procesy wyjałowienia np. bielizny noworodkowej, fartuchów 
chirurgicznych. Przygotowane w sterylizatorni pakiety zostają w kontrolowanych warunkach 
przekazane Zamawiającemu. Odwołujący podkreśla również, że realizacja zamówienia 

 
1 JAKOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA BIELIZNY SZPITALNEJ PO PROCESIE PRANIA DEZYNFEKCYJNEGO 

MICROBIOLOGICAL QUALITY OF HEALTHCARE TEXTILES AFTER WASHING AND DISINFECTION PROCESS 
mgr inż. Julia Kołuda Centrum Usług CitoNet w Łodzi Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. – str. 2 
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zamówienia przy udziale podwykonawcy jest dopuszczona przez Zamawiającego w SWZ. Tym 
samym bezzasadnym i nadmiernym - względem dozwolonych przez SWZ sposobów realizacji 
usługi - jest formułowanie wobec pralni wykonawcy wymogów, które nie są uzasadnione 
technologicznie i dotyczą zadań, które bez szkody dla jakości zamówienia i zgodnie z SWZ 
mogą być realizowane przez podwykonawcę.        
 
 

2. Agregat do czyszczenia chemicznego asortymentu, którego nie można poddać procesowi 
prania wodnego działający z użyciem środków biodegradowalnych, bezhalogenowych w 
miejscu wykonywania usługi, (załącznik nr 1 rozdz. V pkt 4 lit. d  przedostatni myślnik); 
 
Zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 1 rozdz. V pkt 4 lit. d  przedostatni myślnik SWZ 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca realizował zamówienie przy pomocy pralni 

wyposażonej m.in. w: 

Agregat do czyszczenia chemicznego asortymentu, którego nie można poddać procesowi 

prania wodnego działający z użyciem środków biodegradowalnych, bezhalogenowych  

w miejscu wykonywania usługi. 

 

Odwołujący podnosi, że ww. wymóg jest bezpodstawny, gdyż wśród czynności i zadań, które 
na mocy SWZ - w tym umowy - są zlecane wykonawcy nie znajdują się czynności inne niż 
pranie wodne. Wobec powyższego ww. wymóg dotyczący właściwości pralni jest zbędny. 
Odwołujący podkreśla, że skoro zgodnie z SWZ nie jest zobowiązany wykonywać czyszczenia 
chemicznego to nieuzasadnionym jest oczekiwanie, że ww. agregat będzie minimalnym i 
koniecznym komponentem prani. Odwołujący podkreśla, że SWZ nie zawiera żadnych 
szczególnych informacji co do potrzeb Zamawiającego. Praniem chemicznym jest 
szczególnym rodzajem prania, które jest uzasadnione do określonego rodzaju materiałów. 
SWZ nie zawiera informacji, aby praniu miały być poddawane tego rodzaju materiały. Pranie 
wodne jest standardowym i koniecznym procesem w wykonaniu usługi. Odwołujący 
podkreśla, że wykonanie procesów dezynfekcji podczas prania wymaga m.in. działania 
temperaturą, która jest osiągalna wyłącznie w procesie prania wodnego. Z ostrożności 
nadmieniamy, że w przypadku wskazania przez Zamawiającego marginalnej ilości 
asortymentu mogącego podlegać czyszczeniu chemicznemu to robienie z tego wymogu 
umożliwiającego udział w postępowaniu nie znajduje faktycznego uzasadnienia rzeczywistymi 
potrzebami Zamawiającego. Wskazujemy, że co do zasady podlegające praniu tekstylia, 
stosowane w placówkach ochronie zdrowia powinny być przystosowane do prania wodnego i 
dezynfekcji chemiczno-termicznej.   

Odwołujący wyjaśnia, że należyte i prawidłowe wykonanie czyszczenia chemicznego nie musi 
być realizowane w pralni wykonawcy. Czyszczenie to może być bez szkody dla usługi 
wykonane poza pralnią wykonawcy w wyspecjalizowanym zakładzie np. w zakładzie 
podwykonawcy. Tego rodzaju model usługi powszechnie występuje na rynku. Odwołujący 
wyjaśnia dalej, że podstawowymi elementami usługi prania, które dotyczą wszystkich 
pranych przedmiotów (pościeli, bielizny, koców, poduszek itd.) jest pranie i dezynfekcja. 
Odwołujący podkreśla również, że realizacja zamówienia zamówienia przy udziale 
podwykonawcy jest dopuszczona przez Zamawiającego w SWZ. Tym samym bezzasadnym  
i nadmiernym - względem dozwolonych przez SWZ sposobów realizacji usługi - jest 
formułowanie wobec pralni wykonawcy wymogów, które nie są uzasadnione technologicznie 
i dotyczą zadań, które bez szkody dla jakości zamówienia i zgodnie z SWZ mogą być 
realizowane przez podwykonawcę.        
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IV. BRAK OPISU RÓWNOWAŻNOŚCI 

Zgodnie z postanowieniami SWZ, Zamawiający dopuścił zastosowanie przez wykonawcę 
rozwiązań równoważnych. Rozwiązania równoważne nie zostały przez Zamawiającego w 
żadnym miejscu skonkretyzowane i opisane Tytułem przykładu Odwołujący wskazuje, że 
równoważność bez jej konkretyzacji jest wymagana w SWZ rozdz. VII pkt 1 lit. lit. d) – g);  
Załącznik nr 1 do SWZ rozdz. V pkt 1, 2; rozdz. VI pkt 3 lit. a) – g) oraz lit. h) .  

Wobec powyższego Odwołujący podnosi, że ww. opis przedmiotu zamówienia jest niezgodny 
z 99 ust. 5 i 6 w zw. z art. 16 i 17 pzp, gdyż wskazuje (pośrednio – poprzez opis) konkretny 
produkt i rozwiązania techniczne - bez wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny 
równoważności, a w niektórych przypadkach nie dopuszcza równoważności w ogóle. 

 
W związku z powyższym Odwołujący podnosi, że Zamawiający uchybił przepisom Prawa 
zamówień publicznych, gdyż równoważność dopuszczona w SWZ nie została 
skonkretyzowana (opisana) poprzez kryteria, które będą stosowane w postępowaniu w celu 
oceny równoważności. Zamawiający opisując równoważność poprzestał na sformułowaniu 
„lub równoważny”. 

Odwołujący podnosi, że zgodnie z Prawem zamówień publicznych, ale również zgodnie z linią 
orzeczniczą wykształconą na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy, wymogi co do 

równoważności produktów winny być podane w sposób przejrzysty i jasny, tak, aby z jednej 

strony Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności 

zaoferowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby wykonawcy przystępujący do udziału w 

postępowaniu przetargowym mieli jasność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie 

właściwości istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia. Precyzyjne określenie 

wymogów co do równoważności produktów pozwala prawidłowo ocenić i porównać złożone 

oferty. (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 marca 2017 r. sygn. akt KIO 413/17). 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu zaniechał obowiązku ww. konkretyzacji 
parametrów, które będzie stosował w ocenie równoważności. Odwołujący podkreśla, że 
zaniechanie to ma doniosłe znaczenie, gdyż uniemożliwia złożenie oferty. Opisanie 
równoważności poprzez zwrot „równoważny”, „na przykład” oraz „lub wyższy”  jest 
niewystarczające ze względu na art. 99 ust. 6 pzp.  Zwroty „równoważny”, „na przykład” , 
„lub wyższy”  nie definiują parametrów, funkcjonalności lub innych cech produktu, według 
których Zamawiający, będzie dokonywał oceny równoważności. Wykonawca przed złożeniem 
oferty nie ma wiedzy, czy oferowana przez niego usługa, odpowiada wymogom SWZ. Zwroty 
„równoważny”, „na przykład”, „lub wyższy” pozwalają na dowolną ocenę równoważności 
według kryteriów nieznanych przed złożeniem oferty i niewynikających z SWZ. Na skutek 
powyższego, wykonawca nie może zweryfikować, czy zaoferowane przez niego rozwiązania 
innego, niż wprost opisane w SWZ, będzie kwalifikowane jako odpowiadające wymogom 
dokumentacji postępowania. Ponadto zastosowanie opisu „równoważny”, „na przykład”, „lub 

wyższy” nie stanowi żadnego wymiernego, jasnego, konkretnego i zrozumiałego kryterium, 
opisującego równoważność tj. kryterium, o którym mowa w art. 99 ust. 6 pzp.   

Załączniki: 
1. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Odwołującego; 
2. pełnomocnictwo do złożenia odwołania; 
3. dowód uiszczenia wpisu od odwołania; 
4. dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu; 
5. opracowanie - JAKOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA BIELIZNY SZPITALNEJ PO PROCESIE PRANIA 

DEZYNFEKCYJNEGO MICROBIOLOGICAL QUALITY OF HEALTHCARE TEXTILES AFTER WASHING 
AND DISINFECTION PROCESS mgr inż. Julia Kołuda Centrum Usług CitoNet w Łodzi Toruńskie 
Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A 



    

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.
  

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 

Stan na dzień 14.02.2022 godz. 13:15:45
Numer KRS: 0000008388 

 
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 22.05.2001

Ostatni wpis Numer wpisu 57 Data dokonania wpisu 26.01.2022

Sygnatura akt KR.XII NS-REJ.KRS/19671/21/905

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1  Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Numer REGON/NIP REGON: 356301355, NIP: 6282003661

3.Firma, pod którą spółka działa PRAXIMA KRAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

---

Rubryka 2  Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat CHRZANOWSKI, gmina TRZEBINIA, miejsc. TRZEBINIA

2.Adres ul.  DWORCOWA, nr 2, lok. ---, miejsc. TRZEBINIA, kod 32-540, poczta TRZEBINIA, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej 

4.Adres strony internetowej 

Rubryka 3  Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4  Informacje o umowie
1.Informacja o zawarciu lub zmianach
umowy spółki

1 06.04.2001
ASESOR NOTARIALNY MICHAŁ DOMAGALSKI
KANCELARIA NOTARIALNA J. GREGUŁA I T. KOT S.C.
REPERTORIUM A NR 4189/2001
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2 29-01-2003, REP.A NR 429/03
NOTARIUSZ PIOTR LEWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LISZKACH NR 207
PAR.1, PAR.5, UST. 1, PAR. 5 UST. 3, PAR. 5 UST. 7, PAR. 5 UST. 9,PAR. 5 UST. 10, PAR. 5 UST.
11, PAR. 5 UST. 20, PAR. 5 A, PAR. 7 UST. 8, PAR.8 UST. 2, PAR. 8 UST. 3,PAR. 8 UST. 4,PAR. 8
UST. 5,PAR. 8 UST. 12,

3 28.07.2008 R- ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - W PAR. 4, PAR. 5 UST. 1, PAR.5 UST. 3 LIT. G, PAR. 5
UST. 8, PAR. 5A UST. 2, PAR. 7, PAR. 8 UST. 1, PAR. 8 UST. 3, PAR. 8 UST.4, PAR.8 UST.11
DODANO DO PAR. 8 NOWE USTĘPY NUMER 5-6 I 23
AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ BEATĘ BARANOWSKĄ-SEWERYN Z KAN. NOT. WE
WROCŁAWIU, REP A NR 13150/2008

4 29.02.2012 R., REP. A NR 2717/2012, TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA
MAJERCZAK TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE
ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W CAŁOŚCI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE

5 15.05.2018 R. - REPERTORIUM A NR 3595/2018, NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU - ZMIANA: § 5 UST. 3 LIT. G), § 5A UST. 2, § 5A UST. 15, § 5A
UST. 16, § 5A UST. 17, § 5A UST. 18, § 7, § 8 UST. 3, § 8 UST. 4, § 8 UST. 6, § 8 UST. 7,
WYKREŚLENIE § 8 UST. 25 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.

6 15.05.2018 R., REP. A NR 3595/2018, NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU.
ZMIANA: § 5 UST.1, § 5 UST.3 LIT.G ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI

7 18.12.2018 R. - REP. A NR 8967/2018, NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU - ZMIENIONO: § 2, § 5 UST. 1, § 5A UST. 2 LIT. B, § 5A UST.
15, § 5A UST. 16, § 5A UST. 17, § 5A UST. 18, DODANO W § 5 UST. 3 LIT. H ORAZ PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

8 30.09.2019R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 5A, PAR. 7 UST. 8 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA TKACZYŃSKIEGO, Z KAN. NOT. WE WROCŁAWIU REP. A NR
6755/2019.

9 10.03.2020 R., NOTARIUSZ. ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU
UL. ŚLĘŻNA 118, REP. A NR 1522/2020 - ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO
TEKST JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.

10 08.12.2021 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ TKACZYŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE
WROCŁAWIU, REP. A NR 7359/2021, ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki



3.Wspólnik może mieć: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste
określonym akcjonariuszom lub tytuły
uczestnictwa w dochodach lub majątku
spółki nie wynikających z akcji?

*****

5.Czy obligatoriusze mają prawo do
udziałów w zysku?

*****

Rubryka 6  Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7  Dane wspólników

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma IMPEL FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
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2.Imiona *****

3.Numer PESEL/REGON 276153155

4.Numer KRS 0000005901

5.Posiadane przez wspólnika udziały 7.284 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.555.600,00 ZŁ

6.Czy wspólnik posiada całość udziałów
spółki?

NIE

2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma "IMPEL" SPÓŁKA AKCYJNA

2.Imiona *****

3.Numer PESEL/REGON 006318849

4.Numer KRS 0000004185

5.Posiadane przez wspólnika udziały 16.311 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.679.900,00 ZŁ

6.Czy wspólnik posiada całość udziałów
spółki?

NIE

Rubryka 8  Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego 21 235 500,00 ZŁ

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

1.Określenie wartości udziałów objętych za
aport

1 568 800,00 ZŁ

Rubryka 9  Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10  Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1  Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD SPÓŁKI

2.Sposób reprezentacji podmiotu DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma PIETRZYK 

2.Imiona TOMASZ 

3.Numer PESEL/REGON 69030711270

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

Strona 3 z 9



    

7.Data do jakiej została zawieszona 

2 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma SMEREKA 

2.Imiona GRZEGORZ 

3.Numer PESEL/REGON 83052618450

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona 

Rubryka 2  Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3  Prokurenci

1 1.Nazwisko KOSIŃSKI 

2.Imiona MARCIN 

3.Numer PESEL 77081910692

4.Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA

2 1.Nazwisko REMBIKOWSKI 

2.Imiona WOJCIECH 

3.Numer PESEL 72022814918

4.Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA

3 1.Nazwisko KASPROWICZ 

2.Imiona DARIUSZ 

3.Numer PESEL 66071702232

4.Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA

4 1.Nazwisko FILIPIAK 

2.Imiona JOANNA 

3.Numer PESEL 72013012369

4.Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA

5 1.Nazwisko KALISZ 

2.Imiona PIOTR 

3.Numer PESEL 78073010631

4.Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA

6 1.Nazwisko MAKUSZYŃSKA 

2.Imiona ANNA KATARZYNA

3.Numer PESEL 74071103885

4.Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA

7 1.Nazwisko ŻURAKOWSKI 

2.Imiona BARTOSZ MARCIN
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3.Numer PESEL 79030201073

4.Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1  Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1 96, 01, Z, PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1 81, 29, Z, POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

2 46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

3 46, 76, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

4 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

5 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

6 81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W
BUDYNKACH

7 81, 21, Z, NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

8 81, 22, Z, SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

9 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2  Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu Nr kolejny w

polu
Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1 28.11.2002 18.05.2001 - 31.12.2001

2 23.06.2003 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.

3 21.06.2004 01.01.2003 R DO 31.12.2003 R

4 30.06.2005 01.01.2004 - 31.12.2004

5 23.05.2006 01.01.2005-31.12.2005

6 16.04.2007 01.01.2006-31.12.2006 ROK

7 09.06.2008 01.01.2007-31.12.2007 ROK

8 22.06.2009 01.01.2008 - 31.12.2008

9 26.04.2010 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.

10 10.06.2011 01.01.2010-31.12.2010

11 15.06.2012 01.01.2011 -  31.12.2011

12 28.05.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

13 22.05.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 01.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 22.06.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 03.07.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 18.05.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 11.07.2019 OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

19 21.05.2020 OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

20 26.07.2021 OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
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2.Wzmianka o złożeniu opinii
biegłego rewidenta /
sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania
finansowego

1 ***** 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.

2 ***** 01.01.2010-31.12.2010

3 ***** 01.01.2011 -  31.12.2011

4 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

5 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

6 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

7 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

8 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

9 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

10 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

11 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

12 ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

3.Wzmianka o złożeniu uchwały
lub postanowienia o
zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego

1 ***** 18.05.2001 - 31.12.2001

2 ***** 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.

3 ***** 01.01.2003 R DO 31.12.2003 R

4 ***** 01.01.2004 - 31.12.2004

5 ***** 01.01.2005-31.12.2005

6 ***** 01.01.2006-31.12.2006 ROK

7 ***** 01.01.2007-31.12.2007 ROK

8 ***** 01.01.2008 - 31.12.2008

9 ***** 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.

10 ***** 01.01.2010-31.12.2010

11 ***** 01.01.2011 -  31.12.2011

12 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

13 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

19 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

20 ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

4.Wzmianka o złożeniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

1 ***** 18.05.2001 - 31.12.2001

2 ***** 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.

3 ***** 01.01.2003 R DO 31.12.2003 R

4 ***** 01.01.2004 - 31.12.2004

5 ***** 01.01.2005-31.12.2005

6 ***** 01.01.2006-31.12.2006 ROK

7 ***** 01.01.2007-31.12.2007 ROK

8 ***** 01.01.2008 - 31.12.2008

9 ***** 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.

10 ***** 01.01.2010-31.12.2010
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11 ***** 01.01.2011 -  31.12.2011

12 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

13 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

14 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

15 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

16 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

17 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

18 ***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

19 ***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

20 ***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rubryka 3  Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4  Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5  Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za
który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Dział 4

Rubryka 1  Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2  Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3  Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4  Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1  Kurator

Brak wpisów

Strona 7 z 9



    

Dział 6

Rubryka 1  Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2  Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3  Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4  Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

POŁĄCZENIE SPÓŁKI PRAXIMA HOTEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ KRAKPOL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) POPRZEZ PRZENIESIENIE
CAŁEGO MAJĄTKU "KRAKPOL" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W KRAKOWIE JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA PRAXIMA HOTEL SERWIS
SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ALWERNII JAKO SPÓŁKĘ
PRZEJMUJĄCĄ, NA PODSTAWIE  ART. 492 § 1 PKT 1 I ART. 506 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH.
UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRAXIMA HOTEL SERWIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 29.02.2012 R.
UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW "KRAKPOL" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 29.02.2012 R.

Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów

przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 

1 1.Nazwa  lub firma "KRAKPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w
którym podmiot był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000047379

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *******

5.Numer REGON 356381905

Rubryka 5  Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6  Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów
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Rubryka 7  Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8  Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 14.02.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
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Dane nadawcy

Informacje o transakcji

Urząd Zamówień Publicznych  Postępu 17a 02-676 Warszawa

Data księgowania

Dane adresata

Tytuł transakcji

2022-02-11

15 000,00
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WASHING AND DISINFECTION PROCESS

mgr inż. Julia Kołuda

Centrum Usług CitoNet w Łodzi

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Adres do korespondencji:

Julia Kołuda

Centrum Usług CitoNet w Łodzi

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Świętojańska 5/9

93-493 Łódź 

tel. 042 689 65 19, 723 185 103

e-mail: julia.koluda@tzmo.com.pl



Streszczenie

Brudna  bielizna  pochodząca  z  zakładów  opieki  zdrowotnej  może  być

zanieczyszczona  znaczną  ilością  drobnoustrojów,  w  tym  drobnoustrojów

chorobotwórczych.  Proces  prania  dezynfekcyjnego  musi  zapewnić  takiej  bieliźnie

odpowiednią czystość mikrobiologiczną. W Polsce nie obowiązują żadne wymagania

prawne lub inne zalecenia  określające pomieszczenia,  urządzenia,  proces  prania i

dezynfekcji  lub  jakość  czystej  bielizny  szpitalnej.  Brak  limitów  precyzujących

dopuszczalne  zanieczyszczenie  mikrobiologiczne  wypranej  bielizny  uniemożliwia

jednoznaczną interpretację wyników badania przez pralnie lub szpitale. Zwykle do

kontroli  mikrobiologicznej  bielizny  wykorzystywane  są  wymazy  lub  płytki

odciskowe.  Są  to  metody  mniej  precyzyjne  niż  wypłukiwanie  drobnoustrojów  z

określonego fragmentu bielizny, wytrząsanie i naniesienie rozcieńczeń dziesiętnych

na podłoże agarowe, ale przewagą tych metod jest to, że łatwo można pobrać próby i

nie  wymagają  zniszczenia  bielizny.  Ważnym  elementem  zapewnienia  wysokiej

jakości mikrobiologicznej bielizny jest okresowe walidowanie procesu prania oraz

bieżące monitorowanie parametrów krytycznych procesu.

Słowa kluczowe: bielizna szpitalna, pranie i dezynfekcja, pralnia szpitalna, czystość

mikrobiologiczna bielizny

Abstract

Soiled textiles from healthcare facilities can be contaminated with a great number of

microorganisms, including pathogenic microbes. Washing and disinfecting process

must  ensure that  linen appropriate  microbiological  quality.  There are  no obliging

legal requirements or other recommendations determining the facilities, equipment,

washing and disinfection process or quality of clean textiles in Poland. Lack of limits

defining  acceptable  microbiological  contamination  of  washed  linen  makes  it

impossible to interchangeably interpret tests results by laundries and hospitals. For

microbiological  control of textiles there are usually used swabs or contact  plates.

They are less precise methods then immersing a certain piece of fabric, agitating and

spreading serial dilutions onto agar, but the advantage of these methods is that they

are easy to perform and don’t involve destruction of the tested item. The crucial

element of providing high microbiological quality of textiles is periodic validation of

washing process and continuous monitoring of critical process parameters.

Key words: healthcare textiles, washing and disinfection, healthcare laundry, 

microbial quality of textiles



Wprowadzenie

Używana  w  placówkach  opieki  medycznej  bielizna  może  być

zanieczyszczona  drobnoustrojami  chorobotwórczymi  i  stanowić  zagrożenie

zakażeniem. Na brudnej bieliźnie najczęściej występują drobnoustroje pochodzące z

przewodu pokarmowego, błon śluzowych i skóry, głównie pałeczki Gram-ujemne z

rodziny  Enterobacteriaceae i  Pseudomonadaceae,  koagulazo-ujemne  gronkowce,

bakterie z rodzaju Bacillus. Kontaminacja bielizny pacjentów, w szczególności osób

starszych,  zanieczyszczonej  wydalinami  i  wydzielinami  może  wynosić  106-109

jtk/100  cm2  tkaniny  [1,  2,  3,  4].  Średnie  zanieczyszczenie  używanej  odzieży

personelu medycznego wynosi ok.  102 jtk/cm2 [5] i mogą być na niej obecne takie

drobnoustroje jak MRSA, C. difficile i/lub VRE [6].

Głównym  celem  procesu  prania  dezynfekcyjnego  bielizny  szpitalnej  jest

usunięcie zanieczyszczeń i drobnoustrojów z używanej, brudnej bielizny i uzyskanie

bielizny czystej i zdezynfekowanej, wolnej od drobnoustrojów chorobotwórczych i

potencjalnie chorobotwórczych.  Odbywa się to w procesie jednoczesnego prania i

dezynfekcji metodą termiczną, termiczno-chemiczną lub chemiczną. 

W Polsce najczęściej stosowane są procesy prania z dezynfekcją  termiczno-

chemiczną.  Mogą  być  one wykonywane  w  urządzeniach  pralniczych,  których

warunki  techniczne  dają  pewność  utrzymania  parametrów  procesu  tj.  stężenia

preparatu  piorąco-dezynfekcyjnego  lub  mieszaniny  preparatów  piorącego  i

dezynfekcyjnego,  temperatury  oraz  czasu.  Skuteczność  preparatów do termiczno-

chemicznej  dezynfekcji  bielizny  nie  zanieczyszczonej  krwią  jest  oceniana  z

zastosowaniem procedury  PZH  DF 05/03  (opracowanej  w  Zakładzie  Zwalczania

Skażeń  Biologicznych  PZH,  zaakceptowanej  przez  Prezesa  Urzędu  Rejestracji

Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych)  w

temperaturze 40-70˚C w czasie 10-30 min. w przypadku procesu jednokąpielowego i

stosunku  bielizny  do  kąpieli  piorącej  (modułu  prania)  1:5  lub  1:4  kg/l.  Zakres

działania biobójczego obejmuje bakterie, włącznie z prątkami, grzyby i wirusy [7, 8].

Dla  zapewnienia  skuteczności  procesu  prania  i  dezynfekcji  niezbędna  jest

kontrola i rejestracja parametrów krytycznych.

Wymagania dla bielizny szpitalnej po procesie prania i dezynfekcji

W  Polsce  nie  obowiązują  żadne  wymagania  prawne  lub  inne  zalecenia

dotyczące  pomieszczeń,  urządzeń,  przebiegu  procesu  prania  dezynfekcyjnego  lub

jakości bielizny szpitalnej po tym procesie.

1



W obowiązującym  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w

sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i

urządzenia  podmiotu  wykonującego działalność  leczniczą (Dz.U.  2012 nr  0,  poz.

739)  nie  znalazł  się  punkt  zawierający  zalecenia  co  do  pomieszczeń  i  urządzeń

pralni, znajdujący się w uchylonym 26.02.2011 r. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod

względem  fachowym  i  sanitarnym  pomieszczenia  i  urządzenia  zakładu  opieki

zdrowotnej (Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1568). 

Skuteczność  dezynfekcji  bielizny  można  kontrolować  poprzez  badanie

czystości mikrobiologicznej bielizny po procesie prania. W praktyce odbywa się to

poprzez pobieranie wymazów lub odcisków z czystej bielizny. Często zakłady opieki

zdrowotnej  chcąc  sprawdzić  jakość  usługi  prania  żądają  od  pralni  zewnętrznych

przedstawienia wyników takiej kontroli w dokumentacji przetargowej, zobowiązują

pralnię w umowach do okresowego dostarczania wyników badań lub samodzielnie je

wykonują,  nie  określając  przy  tym  dopuszczalnych  limitów  mikrobiologicznych.

Brak  obowiązujących  wymagań  uniemożliwia  jednoznaczną  interpretację  tych

wyników.  W niektórych krajach,  np.  w Niemczech,  zostały opracowane zalecane

limity zanieczyszczeń mikrobiologicznych, dla bielizny pochodzącej z sektora służby

zdrowia  są  to  wymogi  Instytutu  Roberta  Kocha  RAL-GZ  992/2,  dopuszczające

obecność drobnoustrojów na bieliźnie w ilości 2 jtk/10 cm2  w 9 na 10 zbadanych

próbek,  pod warunkiem że  nie  są  to  drobnoustroje  chorobotwórcze  [9]. Podobne

zalecenia na poziomie 0,2 jtk/cm2 właściwie wypranej  i przechowywanej  bielizny

zaproponowali Walter i Schillinger [10].

Wyniki  badania  czystości  bielizny,  środków  transportu,  czy  powierzchni

urządzeń  pralni  powinny  być  interpretowane  przez  mikrobiologa.  Czysta,

zdezynfekowana  bielizna  nie  musi  być  jałowa.  Jeżeli  konieczne  jest  zapewnienie

sterylności  bielizny  np.  w  przypadku  bielizny  operacyjnej  lub  noworodkowej  to

wymagane jest przeprowadzenie procesu sterylizacji.  Czysta bielizna powinna być

pozbawiona obecności wegetatywnych form drobnoustrojów chorobotwórczych [4,

9,  11].  Niewielka  liczba  drobnoustrojów  pochodzących  ze  środowiska  lub

należących  do  naturalnej  mikroflory  skóry  człowieka  jest  akceptowalna.

Przedstawienie przez pralnię wyników badań, w których zarówno na bieliźnie, jak i

środkach transportu, czy powierzchniach urządzeń pralni nie wyhodowano żadnych

drobnoustrojów powinny budzić wątpliwości co do wiarygodności  tych wyników,
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szczególnie  jeżeli  próbki  do  badań  pobierał  pracownik  pralni,  a  nie  pracownik

laboratorium mikrobiologicznego, posiadający odpowiednie kompetencje.

Skuteczność  dezynfekcji  w  procesie  prania  można  oceniać  również  za

pomocą  bioindykatorów  zawierających  jako  szczep  testowy  np.  Staphylococcus

aureus lub  Enterococcus  faecium, i  dodatek  odwłóknionej  krwi  baraniej,

stosowanych do walidacji w Niemczech zgodne z wymaganiami Instytutu Roberta

Kocha  [12].  Nie  są  one  jednak  obecnie  stosowane  w  Polsce  do  rutynowego

monitorowania procesów. 

Badania  wskazują,  że  mikrobiologiczna  ocena  skuteczności  dezynfekcji

bielizny  za  pomocą  płytek  odciskowych  jest  mniej  efektywna  od  metody

wypłukiwania, jak udowodnili Barri i wsp. dla spor Bacillus cereus. Liczba kolonii

uzyskana  poprzez  odcisk  z  wilgotnej  bielizny  wyniosła  ok.  1,2%  bakterii

wyhodowanych  metodą  wypłukiwania.  W  przypadku  suchej  bielizny  było  to

odpowiednio  tylko  0,2%.  Wyniki  te  wskazują  na  to,  że  20  kolonii  na  płytce

odciskowej odpowiada ok. 83 jtk/cm2  na wilgotnej bieliźnie i 500 jtk/cm2  na suchej

bieliźnie  [13].  Użycie  płytek  odciskowych  jest  łatwe  i  nie  niszczy  bielizny,  ale

dokładność  wyników  uzyskanych  z  ich  użyciem  jest  ograniczona  przez  liczbę

policzalnych kolonii oraz przez różnice w liczbie kolonii odzyskiwanych z wilgotnej

i  suchej  bielizny.  Metoda  wypłukiwania  jest  dokładniejsza,  ale  wymaga  użycia

bardziej  skomplikowanej  techniki  i  wyposażenia  oraz zniszczenia  próbki  bielizny

[13].  Z  tego  powodu  rutynowe  monitorowanie  skuteczności  procesu  dezynfekcji

bielizny metodą wypłukiwania jest mało praktyczne.

Zagrożenia dla skutecznego procesu dezynfekcji bielizny

Cała  bielizna  szpitalna  powinna  podlegać  procesom  prania  i  dezynfekcji.

Proces ten polega na uwolnieniu zanieczyszczeń znajdujących się w bieliźnie pod

wpływem czynników fizyko-chemicznych,  do kąpieli  piorącej  przenoszone są też

drobnoustroje.  Dezynfekcja  następuje  wskutek  działania  temperatury  lub

temperatury  i  chemicznych  preparatów  dezynfekcyjnych.  Skuteczność  procesu

zależy  od  stosunku  bielizny  do  kąpieli  piorącej  (modułu  prania),  który  zawsze

powinien  być  określony  w  technologii  prania,  oraz  współdziałania  środków

piorących i  dezynfekcyjnych oraz temperatury w określonym czasie.  Preferowaną

metodą jest dezynfekcja termiczna bielizny,  ale ze względu na koszty związane z

energią  potrzebną  do  podgrzania  wody  i  utrzymania  wysokiej  temperatury  oraz

stosowane w ostatnim czasie do produkcji bielizny tkaniny bawełniano-poliestrowe,
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wymagające niższej temperatury prania w praktyce stosuje się najczęściej procesy z

dezynfekcją  chemiczno-termiczną.  Do  tego  celu  stosuje  się  preparaty  piorąco-

dezynfekujące lub piorące i dezynfekujące w odpowiednim połączeniu. Procesy te

powinny  być  prowadzone  jedynie  w  urządzeniach,  zapewniających  utrzymanie  i

kontrolowanie  parametrów  krytycznych  procesu  tj.  stężenia  środków piorących  i

dezynfekujących,  temperatury  i  czasu.  Parametry  te  nie  powinny spadać  poniżej,

tych  jakie  są  podane w zaakceptowanej  technologii  prania  [8].  Nawet  niewielkie

obniżenie temperatury dezynfekcji (o ok. 1,5˚C) w przypadku niektórych preparatów

dezynfekcyjnych może spowodować, że proces będzie nieskuteczny w stosunku do

prątków gruźlicy,  czy mało wrażliwych na działanie  ciepła  bakterii  Enterococcus

spp.,  co  ma  tym  większe  znaczenie,  że  dla  większości  urządzeń  piorących

dopuszczalne wahania temperatury są większe w dolnej granicy (od -4˚C do +1˚C).

Istotne  znacznie  ma  również  miejsce  pomiaru  temperatury,  ponieważ w najmniej

dostępnym miejscu załadunku bielizny temperatura może być znacznie niższa niż w

miejscu  pomiaru.  Urządzenia  do  mierzenia  temperatury  powinny  być  okresowo

sprawdzane i kalibrowane, a wynik tych czynności powinien być udokumentowany

[14]. Preparaty powinny być odpowiednio dobrane do bielizny zanieczyszczonej  i

nie  zanieczyszczonej  krwią,  ze  względu  na  ograniczoną  skuteczność  niektórych

preparatów  dezynfekujących  w  obecności  krwi  [8,  14].  W  przypadku

dezynfekcyjnych  środków  utleniających  występuje  zjawisko  tzw.  błędu

proteinowego powodującego, że przy dużym obciążeniu organicznym konieczne jest

zwiększenie parametrów działania preparatu (stężenia lub czasu) w celu utrzymania

odpowiedniej skuteczności procesu [15].
Brudna bielizna, szczególnie wilgotna, zanieczyszczona krwią, wydzielinami

i wydalinami, powinna być dostarczana do pralni codziennie, ponieważ mogą się w

niej namnażać bakterie,  również te które wytwarzają  spory.  Ich liczba po długim

przechowywaniu  może  być  tak  duża,  że  procesy  prania  i  dezynfekcji  mogą  się

okazać  niewystarczające  do  usunięcia  i/lub  zabicia  wszystkich  drobnoustrojów,

włącznie ze sporami [14, 16]. Po standardowym procesie prania dezynfekcyjnego w

określonej  temperaturze  z  dodatkiem  środków  dezynfekujących  na  szpitalnej

bieliźnie pościelowej mogą przeżyć spory Clostridium difficile [17]. Podobnie spory

Bacillus  cereus mogą  być  obecne  na  bieliźnie  szpitalnej  po  procesie  prania  i

dezynfekcji  oraz w wodzie z  poszczególnych  komór tunelu  pralniczego [13,  18],
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dlatego też szczególną uwagę należy zwrócić na procesy prowadzone w tunelach

pralniczych i możliwość ich skażenia sporami [8]. 
Po zakończonym procesie prania i dezynfekcji z bielizną należy postępować

w sposób zabezpieczający ją  przed wtórnym skażeniem drobnoustrojami  podczas

obróbki  końcowej  w  pralni  (suszenie,  składanie,  pakowanie),  transportu  i

przechowywania  na  oddziale.  Czysta  bielizna  powinna  być  zabezpieczona  za

pomocą opakowań ochronnych tj. worki, czy pokrowce. Należy ją transportować w

wydzielonych, zdezynfekowanych wózkach. Osoby z zakażeniami skóry nie mogą

mieć kontaktu z czystą bielizną [19, 20].

Zapewnienie jakości mikrobiologicznej wypranej bielizny

Wytyczne  do  zapewnienia  jakości  mikrobiologicznej  bielizny  zawiera

wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny norma PN-EN 14065:2005 Tekstylia –

Tekstylia  poddawane obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego.

Ma ona na celu zapewnienie skutecznego procesu dezynfekcji oraz zabezpieczenie

wypranej bielizny przed ponownym skażeniem i dotyczy bielizny z sektora opieki

medycznej, sektora farmaceutycznego, spożywczego itp. Nie przedstawia ona jednak

limitów mikrobiologicznych dla bielizny i wody, standardowych procedur prania i

kontroli  procesów,  nie  określa  przedziału  temperatury  dezynfekcji  (temperatura

minimalna i maksymalna fazy dezynfekcji), ani sposobu przeprowadzenia walidacji.

Norma  EN  14065  opisuje  zasady  systemu  Analizy  Ryzyka  i  Kontroli

Skażenia Biologicznego RABC oraz ogólne wytyczne związane z walidacją procesu

prania. Konieczne do jej wprowadzenia jest stosowanie w pralni dobrych praktyk

produkcyjnych,  które  mogą  stanowić  część  wdrożonego  wcześniej  systemu

zarządzania jakością [21]. 

Walidacja ma na celu ustalenie granic krytycznych parametrów procesu, w zakresie

których gwarantowane jest uzyskanie bezpiecznej mikrobiologicznie bielizny bez jej

rutynowego badania. Powinna się ona odbywać co najmniej raz w roku, lub częściej

jeżeli  wyniki  monitorowania  systemu  wykażą  taką  potrzebę  np.  po  zmianie

wyposażenia, procedur i praktyk działania prani. Do walidacji procesu pralniczego

stosuje się określone metody badań mikrobiologicznych [21].

Ww.  norma  określa  przykłady  zagrożeń  mikrobiologicznych  na  różnych

etapach  procesu  np.  polegających  na  ruchu personelu  między  strefami  pralni  na

etapie  prania,  ponownym  skażeniu  bielizny  poprzez  ręce  personelu  na  etapie

wykańczania,  składania  i  pakowania  lub  wzroście  skażenia  biologicznego
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spowodowanego  zbyt  długim czasem przechowywania  lub  przechowywaniem  w

nieodpowiednich  warunkach.  Podaje  ona  również  przykłady  środków

zapobiegawczych tj.  ograniczenie ruchu i  higiena personelu,  szkolenia personelu,

sporządzenie  planu  higieny  określającego  sposób  i  częstotliwość  mycia  i

dezynfekcji  sprzętu,  powierzchni  i  środków  transportu,  sprawdzanie  nastawień

urządzeń  pralniczych  i  monitorowanie  cykli  prania,  ograniczenie  czasu

przechowywania  oraz  zapewnienie  odpowiednich  warunków  przechowywania

bielizny [21].

Pralnie  bielizny  szpitalnej  powinny  posiadać  opracowane  i  wdrożone

szczegółowe  procedury  przyjmowania,  transportu,  prania  i  dezynfekcji  oraz

wydawania bielizny, mycia i dezynfekcji wyposażenia, powierzchni i pomieszczeń

pralni oraz higieny pracowników. Każdy etap technologiczny procesu powinien być

udokumentowany.  Należy prowadzić zapisy z kontroli jakości wody, stosowanych

programów pralniczych z możliwością identyfikacji zastosowanego modułu prania,

rodzaju  i  stężenia  środków  piorących,  dezynfekujących  i  pomocniczych  oraz

temperatury dezynfekcji i czasu jej utrzymania.
Czystość mikrobiologiczna bielizny, wody, powierzchni kontaktujących się z

czystą bielizną oraz rąk personelu powinna być regularnie monitorowana.

W  Niemczech  w  celu  spełnienia  wymagań  systemu  RABC zostały  opracowane

określone limity czystości mikrobiologicznej, przedstawione w tab. I [22].

System  ten  został  wprowadzony  np.  we  Francji,  natomiast  w  Szwecji,

Hiszpanii,  Czechach  i  Polsce  jest  w  zasadzie  nieznany.  Inne  kraje  np.  Niemcy

opracowały  własne  szczegółowe  wymagania  RAL-GZ  992/2  i  od  pralni

komercyjnych wymaga się posiadania certyfikatu potwierdzającego zgodność z ww.

wymaganiami higienicznymi.  W Stanach Zjednoczonych standardy opracowywane

są  przez  organizacje  wydające  certyfikaty  dla  pralni  bielizny  pochodzącej  z

jednostek służby zdrowia [23]. 

Podsumowanie

Bielizna  szpitalna  rzadko  jest  rozpatrywana  w  dochodzeniu

epidemiologicznym jako źródło wystąpienia zakażenia szpitalnego [4], jednakże w

literaturze  można  odnaleźć  przykłady  zakażeń  pacjentów  związanych  z  bielizną

zanieczyszczoną np. Streptococcus pyogenes, Bacillus cereus, MRSA, Pseudomonas

aeruginosa lub  VRE  [24],  czy  zakażeń  pracowników  pralni  wywołanych  przez

bakterie  Salmonella spp.,  Bacillus  cereus,  wirusy  WZW  typu  A  i  B,  grzyby
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Microsporum canis lub pasożyty takie jak świerzb [4]. Dlatego też konieczne jest

podejmowanie  działań  zapewniających  otrzymanie  bielizny  szpitalnej  o

odpowiedniej jakości mikrobiologicznej. Jest to proces złożony i zależny od wielu

czynników. Konieczny do tego celu jest prawidłowo przeprowadzony proces prania

dezynfekcyjnego,  który  powinien  podlegać  okresowej  walidacji.  Skuteczność

dezynfekcji bielizny, w przypadku kiedy walidacja nie została przeprowadzona lub

kiedy takiej oceny chce dokonać jednostka służby zdrowia zlecająca usługę prania i

dezynfekcji  bielizny zewnętrznemu  usługodawcy,  można  kontrolować  za  pomocą

wymazów  lub  odcisków.  Ocena  wyników  powinna  być  prowadzona  przez

mikrobiologów  z  uwzględnieniem  identyfikacji  szczepów,  gdyż  na  bieliźnie  po

procesie  prania  nie  mogą  się  znajdować  drobnoustroje  chorobotwórcze  lub

potencjalnie  chorobotwórcze.  Konieczne  jest  ustalenie  zalecanych  limitów

uzyskiwanej  jakości  mikrobiologicznej  bielizny  dla  jednostek  służby  zdrowia  w

Polsce, ponieważ bez tego niemożliwa jest jednoznaczna interpretacja otrzymanych

wyników.
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Tabela  I.  Wartości  limitów  zanieczyszczenia  mikrobiologicznego  dla  pralni

szpitalnych wg niemieckich wymagań systemu RABC [22]

Badany materiał
Limit mikrobiologiczny (jednostka tworząca

kolonię - jtk)
Wskaźniki biologiczne Brak wzrostu

Sucha bielizna gotowa do wysyłki

W 9 na 10 próbek nie więcej niż 20 jtk/dm2,

brak wzrostu drobnoustrojów chorobotwórczych

(limit dopuszczalny)

Woda
100 jtk/ml, brak wzrostu E. coli, enterokoków i

bakterii grupy coli w 100 ml

Mokra bielizna
W 4 na 5 próbek nie więcej niż 30 jtk/dm2 (limit

działania)
Powierzchnie kontaktujące się z 

bielizną
100 jtk/dm2 (limit orientacyjny)

Ręce personelu 100 jtk/dm2 (limit orientacyjny)
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