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Do: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Usługa pralnicza obejmująca pranie i dezynfekcję
wraz z transportem oraz leasingiem pościeli
nr sprawy 4/2019/DZP/PN

Działając na podst. Art. 38.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących wyjaśnień
dotyczących postępowania „Usługa pralnicza obejmująca pranie i dezynfekcję wraz z transportem oraz
leasingiem pościeli” nr sprawy 4/2019/DZP/PN:

1. Zapytanie dot. pkt. 4.1a do SWIZ "aktualna, pozytywna opinia właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej o
dopuszczeniu obiektu zakładu pralniczego do prania bielizny szpitalnej z roku 2019 wraz z protokołem kontroli".
Pytanie 1:
W związku z warunkiem Zamawiającego zawartym w pkt. 4.1a do SWIZ zwracamy się prośbą o dopuszczenie
opinii sanitarnej z dn. 29.07.2011r., zaświadczenia sanitarnego z dn.25.10.2017r. i protokołu z ostatniej kontroli
sanitarnej pralni z dn. 05.12.2018 r.
Jako zakład jesteśmy pod stałą, systematyczną kontrolą PPSSE, w szerokim zakresie świadczonych kompleksowych
usług pralniczych.
PPSSE niezależnie i w terminach przez siebie wybranych przeprowadza zarówno badania jak też kontrole naszego
zakładu.
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów opinia sanitarna wydawana przez SANEPID, dopuszczająca do
prowadzenia konkretnej działalności (pranie bielizny szpitalnej, transport bielizny szpitalnej) jest dokumentem o
bezterminowej ważności. Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności podlega natomiast kontrolom
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, finalizowanych protokołem kontroli. Pralnia nasza podlega takiej kontroli raz w
roku. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy i rozporządzenia, żaden akt prawny nie precyzuje, że
każdorazowo kontrola inspekcji sanitarnej powinna być zakończona wydaniem opinii sanitarnej.
Wydawane przez Inspektorat sanitarny dokumenty wydawane są zgodnie z formularzem ustanowionym przez
jednostki organizacyjne Inspektoratu. W związku z tym faktem, żaden podmiot gospodarczy nie może wymusić na
PPSSE wystawienia dokumentów w konkretnej formie (np. opinii).
W związku z powyższym prosimy o uznanie opinii z dnia 29.07.2011, zaświadczenia z dnia 25.10.2017 r.
i protokołu kontroli z dnia 05-12-2018r. jako wystarczających i spełniających warunki udziału w postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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