
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
kompleksowa usługa prania pościeli szpitalnej i materacy:

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290469

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Koszarowa 5

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 51-149

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.7.) Numer telefonu: 713957428

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: estolba@szpital.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00126657/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-20 09:27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00122800/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
6) aktualne (obowiązujące na dzień składania ofert) zaświadczenie (opinię) Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla
miejsca wykonania usługi prania zgłoszonej do wykonania usługi o dopuszczeniu pralni, w której będzie wykonywania
usługa prania 
i dezynfekcji, doświadczenia usług dla szpitali i posiadaniu bariery higienicznej;
7) opis technologii prania, prasowania, oraz sposobu transportu czystej 
i brudnej odzieży roboczej personelu oraz opis technologii prania, dezynfekcji i sposobu znakowania bielizny szpitalnej,
koców, poduszek, kołder i materacy;
8) przedstawienie wdrożonego planu higieny pralni, w której będzie świadczona usługa prania;
9) oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do stosowania i obrotu na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, stosowanych w pralni Wykonawcy preparatów piorących i dezynfekujących;
10) wykaz certyfikatów i świadectw dopuszczenia stosowanych w pralni Wykonawcy preparatów piorących i
dezynfekujących;
11) oświadczenie, że Wykonawca usługi ma dostęp do narzędzi, wyposażenia zakładu 
i urządzeń technicznych, które umożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
12) aktualne (obowiązujące na dzień składania ofert) zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej terenowo
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dla pralni zgłoszonej do wykonania usługi o spełnieniu warunków sanitarnych środków transportu zewnętrznego będących w
posiadaniu Wykonawcy – wraz z numerami rejestracyjnymi samochodów dopuszczonych do transportu czystej i brudnej
bielizny szpitalnej; środki transportu przeznaczone do wykonania usługi transportu zewnętrznego bielizny czystej i brudnej
winny być przystosowane do przewozu kontenerów (wózków) stojących (wieszaków na ubrania);
13) ostatnie protokoły, dokumenty wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inny podmiot upoważniony do
przeprowadzania kontroli sanitarnych, tj.: udokumentowanie przeprowadzania systematycznych kontroli sanitarnych
wykonywanych dotychczas usług poprzez załączenie do oferty ostatnich opinii i zaświadczeń. Ww. dokumenty powinny
zawierać:
- oświadczenie, że Wykonawca wykonywać będzie usługę spełniającą wymogi stosownych norm, ustaw i rozporządzeń,
zwłaszcza resortu Ministerstwa Zdrowia, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374,
567,875,1493z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz.U. Nr 40, poz. 469);
14) certyfikat o wdrożeniu w pralni, w której będzie świadczona usługa prania procedur ujętych w Normie PN 14065
wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do prac wdrożeniowych lub certyfikacyjnych.

Po zmianie: 
6) aktualne (obowiązujące na dzień składania ofert) zaświadczenie (opinię) Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla
miejsca wykonania usługi prania zgłoszonej do wykonania usługi o dopuszczeniu pralni, w której będzie wykonywania
usługa prania 
i dezynfekcji, doświadczenia usług dla szpitali i posiadaniu bariery higienicznej;
7) opis technologii prania, prasowania, oraz sposobu transportu czystej 
i brudnej odzieży roboczej personelu oraz opis technologii prania, dezynfekcji i sposobu znakowania bielizny szpitalnej,
koców, poduszek, kołder i materacy;
8) przedstawienie wdrożonego planu higieny pralni, w której będzie świadczona usługa prania;
9) oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do stosowania i obrotu na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, stosowanych w pralni Wykonawcy preparatów piorących i dezynfekujących;
10) wykaz certyfikatów i świadectw dopuszczenia stosowanych w pralni Wykonawcy preparatów piorących i
dezynfekujących;
11) oświadczenie, że Wykonawca usługi ma dostęp do narzędzi, wyposażenia zakładu 
i urządzeń technicznych, które umożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
12) aktualne (obowiązujące na dzień składania ofert) zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej terenowo
dla pralni zgłoszonej do wykonania usługi o spełnieniu warunków sanitarnych środków transportu zewnętrznego będących w
posiadaniu Wykonawcy – wraz z numerami rejestracyjnymi samochodów dopuszczonych do transportu czystej i brudnej
bielizny szpitalnej; środki transportu przeznaczone do wykonania usługi transportu zewnętrznego bielizny czystej i brudnej
winny być przystosowane do przewozu kontenerów (wózków) stojących (wieszaków na ubrania);
13) ostatnie protokoły, dokumenty wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inny podmiot upoważniony do
przeprowadzania kontroli sanitarnych, tj.: udokumentowanie przeprowadzania systematycznych kontroli sanitarnych
wykonywanych dotychczas usług poprzez załączenie do oferty ostatnich opinii i zaświadczeń. Ww. dokumenty powinny
zawierać:
- oświadczenie, że Wykonawca wykonywać będzie usługę spełniającą wymogi stosownych norm, ustaw i rozporządzeń,
zwłaszcza resortu Ministerstwa Zdrowia, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374,
567,875,1493z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz.U. Nr 40, poz. 469);
14) certyfikat o wdrożeniu w pralni, w której będzie świadczona usługa prania procedur ujętych w Normie PN 14065
wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do prac wdrożeniowych lub certyfikacyjnych.
15)Certyfikaty jakości ISO 9001 & ISO 14001.
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