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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/21/2012 (2) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę prania bielizny szpitalnej na zewnątrz. 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), 
SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 
oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
PYTANIA: 

Pytanie nr 1 

W związku z tym, że jednym z niezbędnych warunków udziału w postępowaniu 
przetargowym jest dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz wymaganym 
terminem realizacji zamówienia wynoszącym 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy proszę 
o informacje jaki tytuł prawny do lokalu w którym będą wykonywane usługi posiadać 
Wykonawca. 
Lokal użytkowy wraz z wyposażeniem i urządzeniami związany jest bezpośrednio 
z potencjałem  technicznym Wykonawcy. Jeżeli tytułem prawnym może umowa najmu 
proszę o podanie okresu na jaki umowa może być zawarta. 

    Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że treść warunku dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, została wyraźnie określona w Rozdz. II ust. 1 pkt 3 SIWZ. Zgodnie z jego 
brzmieniem, Zamawiający na potwierdzenie spełnienia w/w warunku wymaga co najmniej 
jednego (1) środka transportu posiadającego szczelną i podzielną komorę załadunkową, 
tak aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną lub 
co najmniej 2 (dwóch) środków transportu, oddzielnie dla brudnej i czystej bielizny. 
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