
 

 

Zawiercie, dnia 24 luty 2022 r. 

DZP.2910.63.2022 

 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17A 

02– 676 Warszawa 

 

Zamawiający: 

Szpital Powiatowy w Zawierciu 

ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie 

KRS: 0000126179; NIP: 6491918293 

Numer telefonu: 32 67 40 367 

strona internetowa: www.szpitalzawiercie.pl 

adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: 

www.szpitalzawiercie.pl 

poczta elektroniczna zamawiającego: zampub@szpitalzawiercie.pl 

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 

Dot. KIO 391/22 

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE 

Szpital Powiatowy w Zawierciu jako Zamawiający na podstawie art. 521 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (dalej: Pzp) wnosi odpowiedź na 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. Nr postępowania: DZP/PN/75/2021  

Zamawiający uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. 

Wobec uwzględnienia zarzutów odwołania Zamawiający: 



 

1. W ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji III.1.3 lit. a)  – Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

dokona zmiany zapisu, który otrzyma brzmienie: 

„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” 

2. W ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji III.1.3 lit. b)  – Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

dokona zmiany zapisu, który otrzyma brzmienie: 

„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” 

3. W ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji VI.3  – Informacje dodatkowe  usunie zapis pkt 1 lit. e) 

4. W ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji VI.3  – Informacje dodatkowe  usunie zapis pkt 1 lit. h) tiret 3 

5. W ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji VI.3  – Informacje dodatkowe  usuniw zapis pkt 1 lit. h) tiret 4 

6. W ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji VI.3  – Informacje dodatkowe  pkt 1 lit. d) dokona zmiany zapisu, 

który otrzyma brzmienie: 

„Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań normy ISO 9001:2015 w zakresie 

usług prania i dezynfekcji oraz dzierżawy pościeli, odzieży i bielizny lub równoważne.  Przez dokument 

równoważny Zamawiający rozumie dokument wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli 

jakości w wymaganym zakresie”. 

7. W ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji VI.3  – Informacje dodatkowe  pkt 1 lit. f) dokona zmiany zapisu, 

który otrzyma brzmienie: 

„Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań normy ISO 14001 dla systemu 

zarządzania środowiskowego lub równoważne. Przez dokument równoważny Zamawiający rozumie 

dokument wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w wymaganym zakresie”. 

8. W ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji VI.3  – Informacje dodatkowe  pkt 1 lit. g) dokona zmiany zapisu, 

który otrzyma brzmienie: 

„Certyfikat potwierdzający przez Wykonawcę wdrożenie analizy ryzyka i kontroli skażenia 

mikrobiologicznego RABC, poświadczającego spełnienie normy PN EN 14065:2016 – tekstylia 

poddane obróbce pralniczej, system kontroli skażenia biologicznego lub równoważne. Przez dokument 

równoważny Zamawiający rozumie dokument wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli 

jakości w wymaganym zakresie”. 

 

W konsekwencji dokonanych zmian ww. zapisów, Zamawiający analogicznie dokonana zmiany zapisów  

w sekcji VI.3  – Informacje dodatkowe  pkt 2. 

 

9. W SWZ w części VI pkt 4 ppkt. 4 lit. a) – Zdolność techniczna lub zawodowa zapis otrzyma brzmienie:  

„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” 

10. W SWZ w części VI pkt 4 ppkt. 4 lit. b) – Zdolność techniczna lub zawodowa zapis otrzyma brzmienie:  

„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” 

11. W SWZ w części VII pkt 1 lit. d) zapis otrzyma brzmienie:  

  „Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań normy ISO 9001:2015 w zakresie 

usług prania i dezynfekcji oraz dzierżawy pościeli, odzieży i bielizny lub równoważne.  Przez dokument 

równoważny Zamawiający rozumie dokument wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli 

jakości w wymaganym zakresie”. 

12. W SWZ usunie zapis w części VII pkt 1 lit. e)  

13. W SWZ w części VII pkt 1 lit. f) zapis otrzyma brzmienie:  

„Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań normy ISO 14001 dla systemu 

zarządzania środowiskowego lub równoważne. Przez dokument równoważny Zamawiający rozumie 

dokument wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w wymaganym zakresie”. 

14. W SWZ w części VII pkt 1 lit. g) zapis otrzyma brzmienie:  

„Certyfikat potwierdzający przez Wykonawcę wdrożenie analizy ryzyka i kontroli skażenia 

mikrobiologicznego RABC, poświadczającego spełnienie normy PN EN 14065:2016 – tekstylia 

poddane obróbce pralniczej, system kontroli skażenia biologicznego lub równoważne. Przez dokument 

równoważny Zamawiający rozumie dokument wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli 

jakości w wymaganym zakresie”. 

15. W SWZ usunie zapis w części VII pkt 1 lit. h) tiret 3 

16. W SWZ usunie zapis w części VII pkt 1 lit. h) tiret 4 

17. W SWZ w części VII pkt 5 lit. a) zapis otrzyma brzmienie:  

”aktualne 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” 

18. W SWZ w części VII pkt 5 lit. b) zapis otrzyma brzmienie:  

„wykaz co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do transportu prania, wyposażonych  

w podest załadowczy wraz z aktualną decyzją/opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

dopuszczającą pojazd do transportu pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej”- załącznik nr 12 do SWZ. 

19. W SWZ w części XI pkt 9 ppkt. 3 lit d) zapis otrzyma brzmienie:  

„Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań normy ISO 9001:2015 w zakresie 

usług prania i dezynfekcji oraz dzierżawy pościeli, odzieży i bielizny lub równoważne.  Przez dokument 

równoważny Zamawiający rozumie dokument wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli 

jakości w wymaganym zakresie”. 

20. W SWZ usunie zapis w części XI pkt 9 ppkt. 3 lit e) 

 



 

21. W SWZ w części XI pkt 9 ppkt. 3 lit f) zapis otrzyma brzmienie:  

„Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań normy ISO 14001 dla systemu 

zarządzania środowiskowego lub równoważne. Przez dokument równoważny Zamawiający rozumie 

dokument wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w wymaganym zakresie”. 

22. W SWZ w części XI pkt 9 ppkt. 3 lit g) zapis otrzyma brzmienie: 

„Certyfikat potwierdzający przez Wykonawcę wdrożenie analizy ryzyka i kontroli skażenia 

mikrobiologicznego RABC, poświadczającego spełnienie normy PN EN 14065:2016 – tekstylia 

poddane obróbce pralniczej, system kontroli skażenia biologicznego lub równoważne. Przez dokument 

równoważny Zamawiający rozumie dokument wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli 

jakości w wymaganym zakresie”. 

23. W SWZ usunie zapis w części XI pkt 9 ppkt. 3 lit h) tiret 3 

24. W SWZ usunie zapis w części XI pkt 9 ppkt. 3 lit h) tiret 4 

25. W załączniku nr 1 SWZ - opis przedmiotu usunie zapis w części V pkt 1 tiret 2 

26. W załączniku nr 1 SWZ - opis przedmiotu usunie zapis w części V pkt 4 lit. d)  tiret 5 

27. W załączniku nr 1 SWZ - opis przedmiotu usunie zapis w części V pkt 4 lit. d)  tiret 6 

28. W załączniku nr 1 SWZ - opis przedmiotu w części VI pkt 3 lit. c) zapis otrzyma brzmienie: 

„Zamawiający wymaga, aby chipy/tagi były umieszczone w każdej sztuce bielizny dzierżawionej,  

w sposób trwały, wykluczający ich odczepienie się od bielizny, zarówno podczas jej użytkowania jak  

i procesów prania, suszenia, prasowania i maglowania. 

 

Niniejsza odpowiedź na odwołanie przekazuje się Odwołującemu, Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej 
oraz umieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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