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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434836-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Konin: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2018/S 192-434836

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 172-390687)

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

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45
Konin
62-504
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Janik
Tel.:  +48 632404133
E-mail: szp@szpital-konin.pl 
Faks:  +48 632406544
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital-konin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
Numer referencyjny: WSZ-EP-40/2018

II.1.2) Główny kod CPV
98310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie kompleksowych usług pralniczych na rzecz Zamawiającego
obejmujących: pranie dezynfekcyjne, suszenie, prasowanie, maglowanie, odplamianie, transport, naprawę
bielizny pościelowej, odzieży ochronnej (roboczej), operacyjnej, pieluch, pokrowców membranowych, oraz
odzieży pacjentów w tym dezynsekcję, czyszczenie chemiczne koców, poduszek, materaców zgodnie z
obowiązującymi przepisami i w ilościach wynikających z aktualnych potrzeb. Szczegółowy opis przedmiotu
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zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-40/2018, który jest udostępniony na stronie
internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

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

03/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 172-390687

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub
wykonuje min. 1 usługę polegającą na świadczeniu kompleksowych usług pralniczych na rzecz szpitala w ilości
min. 10 000 kg miesięcznie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
W przypadku usług nadal wykonywanych wymóg powyższy dotyczy części już zrealizowanej.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie
żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujący dokument:
a) wykazu usług wykonanych, lub wykonywanych 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, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego,
Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujących dokumentów:
a) decyzję właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą o dopuszczeniu
pralni do świadczenia usług pralniczych dla szpitali i posiadania bariery higienicznej;
b) aktualną decyzję właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą,
że wykonawca spełnia wymagania dotyczące warunków prania bielizny i odzieży szpitalnej oraz bielizny
noworodkowej i bielizny z oddziału zakaźnego wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
c) aktualną decyzję właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że
wykonawca spełnia wymagania dotyczące środków transportu zewnętrznego bielizny szpitalnej z zachowaniem
barier sanitarnych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;
d) wykaz stosowanych środków piorących i dezynfekcyjnych, które posiadać muszą odpowiednie atesty i
certyfikaty uprawniające do zastosowania w placówkach ochrony zdrowia, w tym wpis do Rejestru Wyrobów
Medycznych;
e) Atesty dotyczące stosowanych środków potwierdzające następujący zakres działania dezynfekcyjnego:
bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, i wirusobójczy wystawione przez zakład, którego metodyka badań
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skuteczności produktów biobójczych i substancji czynnych zastała zaakceptowana przez Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, np. PZH;
f) pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka dla środków do prania bielizny noworodkowej i niemowlęcej;
g) technologie prania dla poszczególnych rodzajów bielizny, tj.
• bielizny z oddziału noworodkowego,
• bielizny zabrudzonej wydalinami i wydzielinami,
• odzieży roboczej,
• bielizny pozostałej, potencjalnie skażonej z uwzględnieniem czasu poszczególnych etapów technologicznych;
h) procedurę transportu bielizny czystej i brudnej, z uwzględnieniem mycia i dezynfekcji środków transportu;
i) oświadczenie o posiadaniu statystyki parametrów prania i dezynfekcji, umożliwiającą sprawdzenie warunków
prania i dezynfekcji dowolnej bielizny;
j) badania mikrobiologicznej czystości czystej bielizny wykonane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem
składania ofert,
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub
wykonuje min. 1 usługę polegającą na świadczeniu kompleksowych usług pralniczych na rzecz szpitala w ilości
min. 10 000 kg miesięcznie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
W przypadku usług nadal wykonywanych wymóg powyższy dotyczy części już zrealizowanej.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie
żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujący dokument:
a) wykazu usług wykonanych, lub wykonywanych 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, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego,
Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujących dokumentów:
a) decyzję właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą o dopuszczeniu
pralni do świadczenia usług pralniczych dla szpitali i posiadania bariery higienicznej;
b) aktualną decyzję właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą,
że wykonawca spełnia wymagania dotyczące warunków prania bielizny i odzieży szpitalnej oraz bielizny
noworodkowej i bielizny z oddziału zakaźnego wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
c) aktualną decyzję właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że
wykonawca spełnia wymagania dotyczące środków transportu zewnętrznego bielizny szpitalnej z zachowaniem
barier sanitarnych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;
d) wykaz stosowanych środków piorących i dezynfekcyjnych, które posiadać muszą odpowiednie atesty i
certyfikaty uprawniające do zastosowania w placówkach ochrony zdrowia, w tym wpis do Rejestru Wyrobów
Medycznych;
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e) Atesty dotyczące stosowanych środków potwierdzające następujący zakres działania dezynfekcyjnego:
bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, i wirusobójczy wystawione przez zakład, którego metodyka badań
skuteczności produktów biobójczych i substancji czynnych zastała zaakceptowana przez Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, np. PZH;
f) pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka dla środków do prania bielizny noworodkowej i niemowlęcej;
g) technologie prania dla poszczególnych rodzajów bielizny, tj.
- bielizny z oddziału noworodkowego,
- bielizny zabrudzonej wydalinami i wydzielinami,
- odzieży roboczej,
- bielizny pozostałej, potencjalnie skażonej z uwzględnieniem czasu poszczególnych etapów technologicznych;
h) procedurę transportu bielizny czystej i brudnej, z uwzględnieniem mycia i dezynfekcji środków transportu;
i) oświadczenie o posiadaniu statystyki parametrów prania i dezynfekcji, umożliwiającą sprawdzenie warunków
prania i dezynfekcji dowolnej bielizny;
Ze względu na ograniczoną ilość znaków dalsze zapisy dotyczące potwierdzenia spełniania przez oferowane
usługi wymagań określonych przez zamawiającego znajdują się w części VI.3)
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
8.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
8.4 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 8.5 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.7. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany
przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o
wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty
stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w
pkt 8.4 oraz 8.5.
Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców
1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt 8.4 ppkt 1-4 SIWZ.
3. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1-4 SIWZ,
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy – nie dotyczy.
Powinno być:
8.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
8.4 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 8.5 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.7. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany
przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o
wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty
stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w
pkt 8.4 oraz 8.5.
Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców
1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt 8.4 ppkt 1-4 SIWZ.
3. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1-4 SIWZ,
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy – nie dotyczy.
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego,
Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujących dokumentów:
j) badania mikrobiologicznej wykonane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert z:
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- bielizny i odzieży zabiegowej (operacyjnej) po praniu z dezynfekcją – badania muszą być wykonane przez
laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
- bielizny pościelowej (ogólnoszpitalnej) po praniu z dezynfekcją –przez laboratorium posiadające akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji,
- materaca gąbkowego po procesie dezynfekcji w komorze - przez laboratorium posiadające akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji,
- blatu stołu do składania czystej bielizny, badania muszą być wykonane przez laboratorium posiadające
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
- wózek do transportu bielizny czystej - badania muszą być wykonane przez laboratorium posiadające
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
- powietrza w strefie czystej pralni Wykonawcy, wykonanych metodą sedymentacyjną i zderzeniową.
k) certyfikat ISO PN-EN 9001:2008 (jeżeli Wykonawca tak zadeklarował)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 17/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/10/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


