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Do oferentów 

 
 
 
Dotyczy: 
 
 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do zapytania ofertowego nr M-23735-122/2022 wpłynęły 
poniższe zapytania: 
 
Pytanie nr 1 

Czy na potwierdzenie, że świadczenie kompleksowej usługi pralniczej odbywać się będzie zgodnie z 
wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji  i  prania  w  zależności  od  
rodzaju  asortymentu  prania,  stopnia  jego   zabrudzenia  i skażenia, w szczególności wymaganiami 
dotyczącymi pralni z barierą higieniczną, czyli mechanicznym i funkcjonalnym podziałem na strefę 
brudną i czystą, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą pozytywną opinię 
sanitarną wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą spełnianie 
w/w wymogu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż na etapie badania ofert wymaga jedynie złożenia stosownego 
oświadczenia. Dopiero przy zawarciu umowy będzie wymagał przedłożenia stosownych dokumentów. 

Pytanie nr 2 

Czy na potwierdzenie, że Wykonawca dysponuje środkami transportu dostosowanymi do przewozu 
bielizny szpitalnej, pozytywnie opiniowanymi przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą pozytywną opinię sanitarną wydaną przez właściwego 
Państwowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą spełnianie w/w wymogu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż na etapie badania ofert wymaga jedynie złożenia stosownego 
oświadczenia. Dopiero przy zawarciu umowy będzie wymagał przedłożenia stosownych dokumentów. 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczanie czystej bielizny i jednoczesny odbiór 
brudnej odbywał się: 
- zadanie nr 1: w poniedziałki i czwartki w godz.: 3:00-5:00 
- zadanie nr 2: w poniedziałki i czwartki w godz.: 3:00-5:00? 

W przypadku dostawy bielizny przypadającej na dzień wolny od pracy bieliznę dostarczyć  

i odebrać kolejnego dnia roboczego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane godziny dostaw i odbiorów. Zgodnie  

z opisem zamówienia 
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Pytanie nr 4 

Czy w związku  z wejściem  w  życie  ustawy  z  dnia  02.12.2021r. o  zmianie  ustawy   
o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, która od 01.01.2022r. 
nakłada obowiązek  wymagania od Wykonawców  biorących udział  w postępowaniu, aby realizowali 
zamówienie przy użyciu  pojazdów  elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy realizujący przedmiotowe zadanie publiczne, wykonali je przy 
użyciu floty pojazdów wśród, której udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym wynosi minimum 10% ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga użycia floty pojazdów wśród, której udział pojazdów elektrycznych lub 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym. 
 
Pytanie nr 5 

Czy oferta może być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty podpisem kwalifikowanym. 
 
 

Elżbieta Czeszewska 
………………………………… 

Dyrektor 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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