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Kolno: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 638242-N-2018 

Data: 19/10/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Ogólny w Kolnie, Krajowy numer identyfikacyjny 45066761000000, ul. ul. Wojska Polskiego  69, 18-500  

Kolno, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 2739330, e-mail zp@szpitalkolno.pl, faks 86 2739338. 

Adres strony internetowej (url): www.szpitalkolno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem niniejszego postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego jest kompleksowa usługa pralnicza obejmująca w szczególności: pranie na

mokro, czyszczenie chemiczne asortymentu nienadającego się do prania wodnego, dezynfekcję, usztywnianie,

suszenie, maglowanie, prasowanie, sterylizację odzieży noworodkowej i dzieci do lat 3 oraz naprawę bielizny

pościelowej, fartuchów i odzieży ochronnej, bielizny operacyjnej prostej i fasonowej, pieluszek i bielizny

noworodkowej, zasłon, firan, kołder, kurtek, kocy, materacy i poduszek w tym także z pierza oraz segregację i

pakowanie bielizny w ilości określonej w Załączniku Nr 1 – Formularzu ofertowym w procesie technologicznym,

który dopuszczał je będzie do stosowania na poszczególnych stanowiskach pracy Zamawiającego. Ze względu na

możliwość skażenia bakteriologicznego bielizny, odzieży ochronnej, koców oraz pozostałego asortymentu w każdym

procesie pralniczym nakłada się obowiązek stosowanie obok środków dezynfekcyjnych chemicznych lub procesu

dezynfekcji przez gorącą parę. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznik Nr 2 do

SIWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7

do SIWZ. 3) Przewidywana szacunkowa ilość odzieży i bielizny szpitalnej przeznaczona do prania w okresie trwania

Umowy wynosi 150.000 kg, tj. ok. 3.125 kg miesięcznie. Ilość bielizny i odzieży przeznaczonej do prania

uwarunkowana jest liczbą hospitalizowanych pacjentów i wykonywanych zabiegów, w związku z tym przekazane do

prania ilości odzieży i bielizny szpitalnej mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem niniejszego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest kompleksowa usługa pralnicza obejmująca w szczególności:

pranie na mokro, czyszczenie chemiczne asortymentu nienadającego się do prania wodnego, dezynfekcję,

usztywnianie, suszenie, maglowanie, prasowanie, sterylizację odzieży noworodkowej i dzieci do lat 3 oraz naprawę

bielizny pościelowej, fartuchów i odzieży ochronnej, bielizny operacyjnej prostej i fasonowej, pieluszek i bielizny

noworodkowej, zasłon, firan, kołder, kurtek, kocy, materacy i poduszek w tym także z pierza oraz segregację i

pakowanie bielizny w ilości określonej w Załączniku Nr 1 – Formularzu ofertowym w procesie technologicznym,



który dopuszczał je będzie do stosowania na poszczególnych stanowiskach pracy Zamawiającego. Ze względu na

możliwość skażenia bakteriologicznego bielizny, odzieży ochronnej, koców oraz pozostałego asortymentu w każdym

procesie pralniczym nakłada się obowiązek stosowanie obok środków dezynfekcyjnych chemicznych lub procesu

dezynfekcji przez gorącą parę. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznik Nr 2 do

SIWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7

do SIWZ. 3) Przewidywana szacunkowa ilość odzieży i bielizny szpitalnej przeznaczona do prania w okresie trwania

Umowy wynosi 75.000 kg, tj. ok. 3.125 kg miesięcznie. Ilość bielizny i odzieży przeznaczonej do prania

uwarunkowana jest liczbą hospitalizowanych pacjentów i wykonywanych zabiegów, w związku z tym przekazane do

prania ilości odzieży i bielizny szpitalnej mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: 8) 

W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 48 lub dniach: lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 24 lub

dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 1.2) 

W ogłoszeniu jest: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni

warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych),

Informacje dodatkowe 

W ogłoszeniu powinno być: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni

warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych),

Informacje dodatkowe 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 5.1) 

W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) W

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP oraz

określonych przez Zamawiającego w pkt. 5.1. SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia następujących

dokumentów i oświadczeń: a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również 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 i miejsca

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, 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; (Wzór Wykazu usług stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). b) dokument

potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł. 

 
Drukuj



W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1b ustawy PZP oraz określonych przez Zamawiającego w pkt. 5.1. SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy

złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również 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 i

miejsca 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, 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; (Wzór Wykazu usług stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). b) dokument

potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 zł. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2018-10-29, godzina: 11:00, 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-10-31, godzina: 11:00, 
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