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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Zawierciu
Krajowy numer identyfikacyjny: 27627111000000
Adres pocztowy: ul. Miodowa 14 Zawiercie
Miejscowość: Zawiercie
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 42-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
E-mail: zampub@szpitalzawiercie.pl 
Tel.:  +48 326740361
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalzawiercie.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitalzawiercie.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny
Numer referencyjny: DZP/PN/75/2021

II.1.2) Główny kod CPV
98311000 Usługi odbierania prania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ i formularzem asortymentowo cenowym - załącznik nr 3 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/02/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_nwojdanu
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-014662
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 023-057910
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/01/2022

mailto:zampub@szpitalzawiercie.pl
www.szpitalzawiercie.pl
www.szpitalzawiercie.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57910-2022:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność technniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zamawiający wymaga by Wykonawca:
a). 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, wraz z minimum jednym protokołem (z załącznikami) kontroli Inspektora 
Sanitarnego z okresu ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert nie stwierdzającym 
nieprawidłowości odnośnie w/w wymagań,
b). dysponował co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do transportu prania na wózkach 
kontenerowych, wyposażonych w podest załadowczy wraz z aktualną decyzją/opinią Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego dopuszczającą pojazd do transportu pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej wydaną nie wcześniej niż 
12 miesięcy przed terminem składania ofert oraz bieżącymi protokołami z kontroli wraz z załącznikami,
c). wykonał co najmniej dwie kompleksowe usługi pralnicze na rzecz podmiotu leczniczego o wartości 
nie mniejszej niż 750 000, 00 zł brutto każda a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
Zamawiający wymaga by Wykonawca:
a). 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,
b). 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,
c). wykonał co najmniej dwie kompleksowe usługi pralnicze na rzecz podmiotu leczniczego o wartości 
nie mniejszej niż 750 000, 00 zł brutto każda a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
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uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Numer sekcji: VI.3
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
a). Dokumenty potwierdzające posiadane możliwości zabezpieczenia wykonania usługi w razie zdarzeń 
losowych w swoim zakładzie (np. awaria maszyn, brak wody, energii elektrycznej) – należy określić sposób 
prania i miejsce,
b). Dokumenty potwierdzające, że dysponuje wyposażeniem pralni w niezbędne maszyny i urządzenia. W 
przypadku tytułu innego niż własność Wykonawcy, należy podać okres (w datach), na jaki została zawarta 
umowa uprawniająca Wykonawcę do dysponowania sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wymaga posiadania tytułu uprawniającego do dysponowania pralnią przez cały okres trwania 
umowy,
c). Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada komorę dezynfekcyjną wraz z kopią przynajmniej 1 
badania skuteczności dezynfekcji z ostatnich 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
d). Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań normy ISO 9001:2015 w zakresie usług 
prania i dezynfekcji oraz dzierżawy pościeli, odzieży i bielizny lub równoważne,
e). Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań normy ISO 13485 dla usługi sterylizacji 
bielizny medycznej lub równoważne,
f). Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań normy ISO 14001 dla systemu zarządzania 
środowiskowego lub równoważne.
g). Certyfikat potwierdzający przez Wykonawcę wdrożenie systemu analizy ryzyka i kontroli skażenia 
mikrobiologicznego RABC poświadczającego spełnienie normy PN EN 14065:2016 - tekstylia poddane obróbce 
pralniczej, System Kontroli Skażenia Biologicznego lub równoważne,
h). Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych przewidzianych do realizacji zamówienia stanowiący załącznik 
nr 11 do SWZ wraz z następującymi dokumentami:
- Dokumenty świadczące o tym, że oferowane wyroby medyczne posiadają dokumenty dopuszczające do 
obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane prawem zgodnie z klasyfikacją danego 
wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 
1565), a także posiadają stosowne dokumenty potwierdzające działanie w zakresie B, V, F, Tbc, spory (m.in. 
clostridium difficile, clostridium perfingens) w procesie prania wodnego - w zakresie środków dezynfekcyjnych 
przewidzianych do wykonania usługi.
- Dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty biobójcze posiadają pozwolenie na wprowadzenie do 
obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 
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2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 24) - w zakresie produktów biobójczych przewidzianych 
do wykonania usługi.
- Certyfikat dermatologiczny środków piorących do czyszczenia chemicznego.
- Dokumenty potwierdzające wpis preparatów dezynfekcyjnych jako wyrobów pozytywnie zaopiniowanych przez 
PZH lub innego równoważnego z pełną atestacją.
- Pozytywną opinię lub zalecenie, innej instytucji niż producent, dotyczącą środków przewidzianych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, tj. do prania bielizny dla noworodków, niemowląt i dzieci.
- Dokumenty potwierdzające, że stosowane środki piorąco – dezynfekujące, jakich Wykonawca zamierza użyć 
do wykonania zamówienia są dopuszczone do stosowania na terenie Polski lub UE, są oznaczone znakiem CE 
lub równoważne.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
a). aktualne pozwolenie/opinia sanitarna wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, ...cd. SWZ,
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
A - Cena – waga - 60 pkt
B - Norma emisji spalin pojazdów - 40 pkt
Powinno być:
1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
a). Dokumenty potwierdzające posiadane możliwości zabezpieczenia wykonania usługi w razie zdarzeń 
losowych w swoim zakładzie (np. awaria maszyn, brak wody, energii elektrycznej) – należy określić sposób 
prania i miejsce,
b). Dokumenty potwierdzające, że dysponuje wyposażeniem pralni w niezbędne maszyny i urządzenia. W 
przypadku tytułu innego niż własność Wykonawcy, należy podać okres (w datach), na jaki została zawarta 
umowa uprawniająca Wykonawcę do dysponowania sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wymaga posiadania tytułu uprawniającego do dysponowania pralnią przez cały okres trwania 
umowy,
c). Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada komorę dezynfekcyjną wraz z kopią przynajmniej 1 
badania skuteczności dezynfekcji z ostatnich 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
d). 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,
e). 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,
f). Certyfikat potwierdzający przez Wykonawcę wdrożenie systemu 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,
g). Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych przewidzianych do realizacji zamówienia stanowiący załącznik 
nr 11 do SWZ wraz z następującymi dokumentami:
- Dokumenty świadczące o tym, że oferowane wyroby medyczne posiadają dokumenty dopuszczające do 
obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane prawem zgodnie z klasyfikacją danego 
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wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 
1565), a także posiadają stosowne dokumenty potwierdzające działanie w zakresie B, V, F, Tbc, spory (m.in. 
clostridium difficile, clostridium perfingens) w procesie prania wodnego - w zakresie środków dezynfekcyjnych 
przewidzianych do wykonania usługi.
- Dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty biobójcze posiadają pozwolenie na wprowadzenie do 
obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 24) - w zakresie produktów biobójczych przewidzianych 
do wykonania usługi.
- Pozytywną opinię lub zalecenie, innej instytucji niż producent, dotyczącą środków przewidzianych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, tj. do prania bielizny dla noworodków, niemowląt i dzieci.
- Dokumenty potwierdzające, że stosowane środki piorąco – dezynfekujące, jakich Wykonawca zamierza użyć 
do wykonania zamówienia są dopuszczone do stosowania na terenie Polski lub UE, są oznaczone znakiem CE 
lub równoważne.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
a). aktualne pozwolenie/opinia sanitarna wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, ...cd. SWZ,
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
A - Cena – waga - 60 pkt
B - Norma emisji spalin pojazdów - 40 pkt

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


