
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz jej transport

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241294970

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Ludwika Waryńskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Mikołów

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.7.) Numer telefonu: 32 32 57 639

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital-mikolow.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-mikolow.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00066505/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą: 
12

Po zmianie: 
12

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie 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: 
a) protokół ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej w pralni, w której realizowana będzie
usługa, wystawiony nie wcześniej niż 18 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) protokół ostatniej kontroli sanitarnej samochodu/ów, którym/i będzie realizowana usługa
transportu wystawiony nie wcześniej niż 18 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) oświadczenie Wykonawcy, że pralnia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
zawarte w opisie przedmiotu zamówienia tj. usługa wykonywana będzie w pralni, która posiada
barierę higieniczną przez co należy rozumieć fizyczny i funkcjonalny podział na strefę czystą i
brudną. W ścianie dzielącej pralnię na dwie strefy zamontowane są przelotowe urządzenia do
prania z oddzielnymi otworami do załadunku bielizny po stronie brudnej i rozładunku bielizny po
procesie prania po stronie czystej. Maszyny pralnicze są wyposażone w automatyczne systemy
dozujące środki piorące i dezynfekujące oraz w urządzenia kontrolujące i rejestrujące parametry
procesu prania i dezynfekcji ( czas, temperaturę, ilość zużytych preparatów piorących i
dezynfekujących). Między strefami jest śluza dla personelu przechodzącego z jednej strefy do
drugiej. Śluza składa się z szatni brudnej, węzła sanitarnego i szatni czystej. 
d) oświadczenie, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą wyłącznie osoby, które
posiadają ważne badania do celów sanitarno- epidemiologicznych i zaświadczenie lekarskie z
badań przeprowadzonych do celów sanitarno – epidemiologicznych
e) opis przebiegu procesu pralniczego od momentu przyjęcia bielizny szpitalnej i odzieży
ochronnej brudnej do etapu wysłania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej czystej, wraz z
wykazem zastosowanych środków piorących i dezynfekujących, wykazem niezbędnych do
wykonania zamówienia urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca - z zaznaczeniem urządzeń do
prania bielizny noworodkowej i bielizny z sali operacyjnej (oddzielne pranie bielizny
noworodkowej i bielizny operacyjnej) 
f) oświadczenie wykonawcy, że zastosowane do wykonania zamówienia środki piorące i
dezynfekujące posiadają wymagane prawem dopuszczenia i atesty, karty charakterystyki oraz
że odpowiednie dokumenty zostaną dostarczone na żądanie zamawiającego 
g) informacja producenta środków piorących i dezynfekujących o stałej kontroli technologicznej
pralni Wykonawcy oraz o prawidłowości dozowania środków wystawiona bądź potwierdzona nie
wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert
h) dokument potwierdzający, iż tkanina z której uszyta jest dzierżawiona pościel oraz fartuchy
barierowe spełniają normę CEN/TS 14237:2015 lub równoważną tj. potwierdzającą, że tkanina z
której uszyta jest dzierżawiona pościel i fartuchy barierowe może być stosowana w szpitalu i
spełnia wymagania dotyczące m.in. odporności na wybarwienia, odporności na pilling, zmiany
wymiarów po pierwszym i po piątym praniu, przepuszczalności powietrza i oporu pary wodnej 
i) certyfikat Oeko-Tex Standard 100 lub równoważny potwierdzający, iż tkaniny z których uszyta
jest dzierżawiona pościel oraz fartuchy barierowe zakwalifikowane zostały do minimum klasy II
tj. obejmującej produkty mające częsty kontakt ze skórą 
j) certyfikat Oeko-Tex Standard 100 lub równoważny potwierdzający, iż dzierżawione poduszki
dopuszczone są do kontaktu ze skórą 
k) dokument potwierdzający, iż tkanina z której uszyte są dzierżawione fartuchy barierowe
spełnia normę PN EN 13795 w zakresie wymagań wysokich lub równoważną tj. potwierdzającą
m.in. odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho i na mokro, czystość mikrobiologiczną,
pylenie, odporność na przenikanie cieczy, wytrzymałość na wypychanie i rozciąganie na sucho i
na mokro

Po zmianie: 
a) protokół ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej w pralni, w której realizowana będzie
usługa, wystawiony nie wcześniej niż 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
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b) protokół ostatniej kontroli sanitarnej samochodu/ów, którym/i będzie realizowana usługa
transportu wystawiony nie wcześniej niż 18 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) oświadczenie Wykonawcy, że pralnia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
zawarte w opisie przedmiotu zamówienia tj. usługa wykonywana będzie w pralni, która posiada
barierę higieniczną przez co należy rozumieć fizyczny i funkcjonalny podział na strefę czystą i
brudną. W ścianie dzielącej pralnię na dwie strefy zamontowane są przelotowe urządzenia do
prania z oddzielnymi otworami do załadunku bielizny po stronie brudnej i rozładunku bielizny po
procesie prania po stronie czystej. Maszyny pralnicze są wyposażone w automatyczne systemy
dozujące środki piorące i dezynfekujące oraz w urządzenia kontrolujące i rejestrujące parametry
procesu prania i dezynfekcji ( czas, temperaturę, ilość zużytych preparatów piorących i
dezynfekujących). Między strefami jest śluza dla personelu przechodzącego z jednej strefy do
drugiej. Śluza składa się z szatni brudnej, węzła sanitarnego i szatni czystej. 
d) oświadczenie, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą wyłącznie osoby, które
posiadają ważne badania do celów sanitarno- epidemiologicznych i zaświadczenie lekarskie z
badań przeprowadzonych do celów sanitarno – epidemiologicznych
e) opis przebiegu procesu pralniczego od momentu przyjęcia bielizny szpitalnej i odzieży
ochronnej brudnej do etapu wysłania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej czystej, wraz z
wykazem zastosowanych środków piorących i dezynfekujących, wykazem niezbędnych do
wykonania zamówienia urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca - z zaznaczeniem urządzeń do
prania bielizny noworodkowej i bielizny z sali operacyjnej (oddzielne pranie bielizny
noworodkowej i bielizny operacyjnej) 
f) oświadczenie wykonawcy, że zastosowane do wykonania zamówienia środki piorące i
dezynfekujące posiadają wymagane prawem dopuszczenia i atesty, karty charakterystyki oraz
że odpowiednie dokumenty zostaną dostarczone na żądanie zamawiającego 
g) informacja producenta środków piorących i dezynfekujących o stałej kontroli technologicznej
pralni Wykonawcy oraz o prawidłowości dozowania środków wystawiona bądź potwierdzona nie
wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert
h) dokument potwierdzający, iż tkanina z której uszyta jest dzierżawiona pościel spełnia normę
CEN/TS 14237:2015 lub równoważną tj. potwierdzającą, że tkanina z której uszyta jest
dzierżawiona pościel może być stosowana w szpitalu i spełnia wymagania dotyczące m.in.
odporności na wybarwienia, odporności na pilling, zmiany wymiarów po pierwszym i po piątym
praniu, przepuszczalności powietrza i oporu pary wodnej 
i) certyfikat Oeko-Tex Standard 100 lub równoważny potwierdzający, iż tkaniny z których uszyta
jest dzierżawiona pościel oraz fartuchy barierowe zakwalifikowane zostały do minimum klasy II
tj. obejmującej produkty mające częsty kontakt ze skórą 
j) certyfikat Oeko-Tex Standard 100 lub równoważny potwierdzający, iż dzierżawione poduszki
dopuszczone są do kontaktu ze skórą 
k) dokument potwierdzający, iż tkanina z której uszyte są dzierżawione fartuchy barierowe
spełnia normę PN EN 13795 w zakresie wymagań wysokich lub równoważną tj. potwierdzającą
m.in. odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho i na mokro, czystość mikrobiologiczną,
pylenie, odporność na przenikanie cieczy, wytrzymałość na wypychanie i rozciąganie na sucho i
na mokro

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-06-07 10:00

Po zmianie: 
2021-06-08 10:00

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-06-07 11:00

Po zmianie: 
2021-06-08 11:00

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
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