
1/ 5 ENOTICES_SPZOZProszowice1 04/11/2011- ID:2011-153226 Formularz standardowy 14 — PL
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem wg
zapotrzebowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice i wynajem nowej bielizny
pościelowej wraz z praniem.Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w

Proszowicach
Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany) 

_____

Adres pocztowy: ul. Kopernika 13
Miejscowość: Proszowice Kod pocztowy: 32-100
Państwo: PL
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 123865214
Osoba do kontaktów: Marianna Maj
E-mail: dzp.zoz@poczta.fm Faks: +48 123865258

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://spzoz.proszowice.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca   (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający   (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem wg
zapotrzebowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice i wynajem nowej bielizny
pościelowej wraz z praniem.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem wg zapotrzebowania Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice i wynajem nowej
bielizny pościelowej wraz z praniem.

II.1.2) Krôtki opis   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Kompleksowe świadczenie usług pralniczych bielizny pościelowej i innego asortymentu szpitalnego wraz z
transportem będącego w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w
ilości szacunkowej 90 000 kg rocznie.
2. Wynajem nowej bielizny pościelowej wraz z praniem.
Usługa pralnicza obejmuje:
a) odbiór brudnej bielizny z wydzielonego pomieszczenia magazynowego i jej transport do pralni;
b) pranie, sortowanie, suszenie, prasowanie, krochmalenie, maglowanie bielizny i ubrań szpitalnych;
c) dezynfekcję chemiczno – termiczną ( w zależności od rodzaju pranej bielizny);
d) oddzielne pranie bielizny noworodkowej i niemowlęcej;
e) oddzielne pranie zgodnie z zaleceniami producenta ubrań i fartuchów chirurgicznych barierowych;
f) przeprowadzanie drobnych napraw szwalniczo – krawieckich ( przyszywanie guzików, troczków, zszywanie,
wymiana zamków błyskawicznych w odzieży roboczej po uszkodzeniu podczas prasowania w terminie 3 dni
roboczych)
g) dostarczanie czystej bielizny szpitalnej do poszczególnych oddziałów szpitala i do pomieszczenia
magazynowego;
h) prowadzenie ewidencji przekazywanej do pralni bielizny szpitalnej.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego 1 raz na 3 miesiące wyniki kontroli mikrobiologicznej
czystej bielizny pościelowej wykonane przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.
Przedmiot wynajmu obejmuje:
a) bieliznę pościelową (poszwa, poszewka, prześcieradło) - w ilości 100 kpl.
b) podkłady nieprzemakalne - w ilości 50 szt.
c) fartuchy operacyjne barierowe - w ilości 80 szt.
Usługa pralnicza winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi
dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu bielizny oraz technologią i warunkami
obowiązującymi w placówkach służby zdrowia bezwzględnie przestrzegając Zarządzeń i Zaleceń Głównego
Inspektora Sanitarnego w zakresie pełnej bariery higienicznej, automatycznego systemu dozowania oraz
pozostałych wymagań dotyczących pralni, z zastosowaniem środków piorąco - dezynfekujących o szerokim
spektrum działania - skutecznie działających na B, F,V, Tbc), co muszą potwierdzać odpowiednie atesty.
Wynajmowany asortyment musi być nowy , wyprodukowany z tkanin odpornych na wysokie temperatury prania,
dezynfekcji, prasowania, uszkodzenia oraz środki piorąco - dezynfekujące i sterylizację.
Pranie bielizny odbywać się będzie w pralni Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 98310000

Dodatkowe przedmioty 98311000

98312000

98315000



3/ 5 ENOTICES_SPZOZProszowice1 04/11/2011- ID:2011-153226 Formularz standardowy 14 — PL
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem wg
zapotrzebowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice i wynajem nowej bielizny
pościelowej wraz z praniem.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający  
(podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
34/ZP/2011

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną   (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_SPZOZProszowice1

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-150966 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja   (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.:   2011/S
211-344656

z dnia  
03/11/2011

  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  
28/10/2011 (dd/mm/rrrr)
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Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem wg
zapotrzebowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice i wynajem nowej bielizny
pościelowej wraz z praniem.SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej   (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach   (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu   (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

III.2.1)3.e) Oświadczenie, że oferowane
wyroby najmu dopuszczone są
do używania w placówkach
służby zdrowia.

Oświadczenie Wykonawcy, że
oferowane wyroby najmu
dopuszczone są do używania
w placówkach służby zdrowia
oraz dla fartuchów operacyjnych
barierowych należy dołączyć
zaświadczenie producenta
potwierdzające spełnianie normy
barierowości PN-EN 13975

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu   (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
_____ _____ _____ _____ _____
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Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem wg
zapotrzebowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice i wynajem nowej bielizny
pościelowej wraz z praniem.VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić   (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
 

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Państwo:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia   (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE   (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
04/11/2011  (dd/mm/rrrr)
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