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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313341-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Czeladź: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2022/S 111-313341

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 108-305282)

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

Oficjalna nazwa: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 40
Miejscowość: Czeladź
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Umów
E-mail: przetargi@pzzoz.bedzin.pl 
Tel.:  +48 327312219
Faks:  +48 322651430
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pzzoz.bedzin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej bielizny ogólnoszpitalnej oraz najem bielizny na potrzeby PZZOZ w 
lokalizacji Czeladź i Będzin
Numer referencyjny: DZA.381.16.2022

II.1.2) Główny kod CPV
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej bielizny ogólnoszpitalnej oraz 
najem bielizny na potrzeby PZZOZ w lokalizacji Czeladź i Będzin.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 108-305282

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Część nr: Punkt 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
5.Do oferty należy dołączyć:
5.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
5.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.3. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ 
- oświadczenie Wykonawcy tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 
dowodowe stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 
przez Wykonawców, oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) składa każdy z Wykonawców;
5.4 Formularz Ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Do przygotowania oferty zaleca się 
wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca 
nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 
informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
5.5. Przedmiotowe środki dowodowe :
5.5.1 - katalogi, ulotki lub materiały informacyjne producenta szaf potwierdzające wymagania SWZ .
5.5.2 - katalogi, ulotki lub materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne 
dzierżawionej bielizny potwierdzające spełnianie wymogów stawianych przez Zamawiającego w SWZ
5.5.3 - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny w zakresie świadczenia usługi prania i dezynfekcji oraz
wynajmu pościeli, odzieży i bielizny
5.5.4 – Certyfikat ISO 18000-6C lub równoważny w zakresie monitorowania RFID UHF
5.5.5 - Certyfikat spełniający wymagania normy PN EN 14065:2016, potwierdzający wdrożenie systemu analizy
ryzyka i kontroli skażenia mikrobiologicznego RABC
5.5.6 – wykaz środków dezynfekcyjnych/biobójczych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10B do SWZ
5.5.7 – wykaz środków piorących – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10C do SWZ
5.5.8 – opinia lub decyzja sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca, że 
środki transportu (wg. załącznika nr 10D do SWZ ) wykorzystywane do realizacji zamówienia są sprawne i
dopuszczone są do przewozu bielizny i odzieży szpitalnej dla poszczególnych środków transportu.
Powinno być:
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5.Do oferty należy dołączyć:
5.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
5.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.3. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ 
- oświadczenie Wykonawcy tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 
dowodowe stanowiące dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w formie jednolitego 
dokumentu (JEDZ) składa każdy z Wykonawców;
5.4 Formularz Ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Do przygotowania oferty zaleca się 
wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca 
nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu 
Ofertowym.
5.5 Formularz asortymentowo-cenowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ
5.6 Wykaz bielizny pościelowej- szacunkowe ilości i opis wymaganych parametrów wg Załącznika nr 10A do 
SWZ
5.7. Przedmiotowe środki dowodowe:
5.7.1 - katalogi, ulotki lub materiały informacyjne producenta szaf potwierdzające wymagania SWZ
5.7.2 - katalogi, ulotki lub materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne 
dzierżawionej bielizny potwierdzające spełnianie wymogów stawianych przez Zamawiającego w SWZ
5.7.3 - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny w zakresie świadczenia usługi prania i dezynfekcji oraz 
wynajmu pościeli, odzieży i bielizny
5.7.4 – Certyfikat ISO 18000-6C lub równoważny w zakresie monitorowania RFID UHF
5.7.5 -Certyfikat spełniający wymagania normy PN EN 14065:2016, potwierdzający wdrożenie systemu analizy 
ryzyka i kontroli skażenia mikrobiologicznego RABC
5.7.6 – wykaz środków dezynfekcyjnych/biobójczych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10B do SWZ
5.7.7 – wykaz środków piorących – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10C do SWZ
5.7.8– opinia lub decyzja sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca, że 
środki transportu (wg. załącznika nr 10D do SWZ ) wykorzystywane do realizacji zamówienia są sprawne i 
dopuszczone są do przewozu bielizny i odzieży szpitalnej dla poszczególnych środków transportu.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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