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WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 200000 euro
na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla SP ZOZ w Sokółce szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia stanowi dodatek nr.2 do SIWZ. CPV - 98310000-9 - usługi prania i czyszczenia na sucho; 98311000-6
- usługi odbioru prania. 1Usługi pralnicze wraz z transportem bielizny szpitalnej, odzieży ochronnej, odzieży
roboczej, poduszek z anilany, koców, materaców, firan, nakładek do mopów dla SP ZOZ w Sokółce kg 200000 2
Usługi pralnicze wraz z transportem poduszek z pierza dla SP ZOZ w Sokółce kg 1620.
Znak sprawy: SPZOZ PRANIE / 2013 Nr ogłoszenia - 412960 - 2013 z dnia 10.10.2013
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1.Proszę o sprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów §6 ,,Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych” pkt. 1.2 W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykazu wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony
jeżeli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie
wykonał co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia
każda z nich o wartości min. 600000,00zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie”. Pytamy, czy Wykonawca ma wykazać Zamawiającemu, że wykonał i
zakończył co najmniej dwie usługi wg zapisów powyżej z załączeniem dowodów, że zostały one wykonane
należycie, czy też dopiero je rozpoczął i jest w trakcie ich wykonywania? Przy wstępnym wykonywaniu usług
prania bielizny szpitalnej trudno jest ocenić czy usługa ta będzie rzetelnie i należycie wykonana w ciągu całego
okresu trwania umowy.
Odpowiedź: Ze względu na charakter usługi (ciągła) dopuszczalne jest złożenie dowodów wykonania usługi
wykonanej jak i wykonywanej.
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