
��� Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 413984-2010 z dnia 2010-12-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świętochłowice

Wykonywanie w sposób ciągły usług pralniczych według warunków określonych poniżej: a) Wykonawca

zobowiązany jest do wykonywania w sposób ciągły usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego w

Świętochłowicach przy ul....

Termin składania ofert: 2010-12-27

Numer ogłoszenia: 418524 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 413984 - 2010 data 17.12.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. śląskie, tel.
032 2453338, fax. 032 7707435.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

• W ogłoszeniu jest: Wykonywanie w sposób ciągły usług pralniczych według
warunków określonych poniżej: a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania w
sposób ciągły usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego w Świętochłowicach
przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice. Miejscem wzajemnego
przekazywania asortymentu pralniczego jest punkt zdawczo-odbiorczy prania czystego i
brudnego, mieszczący się na terenie Szpitala w budynku Laboratorium. Dodatkowo,
odbiór brudnego prania będzie następował z Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice - punkt odbioru brudnej
bielizny. b) Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane uzgodnienia i pozwolenia
na wykonanie powyższych usług wraz z dopuszczeniem przez Sanepid, a w
szczególności odpowiednie dokumenty potwierdzające że Wykonawca dysponuje
środkami transportu (min 2 samochody) posiadającymi podział na strefę do przewozu
bielizny czystej i brudnej, zaakceptowanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną; c) Użyte środki piorące oraz komponenty muszą posiadać
odpowiednie atesty; d) Bieliznę oznakowaną skażone Wykonawca zobowiązuje się
bezwzględnie dezynfekować środkami zatwierdzonymi przez Sanepid; e) Wykonawca
zobowiązany jest codziennie dostarczać czyste pranie i odbierać brudne pranie ze
Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice oraz odbierać
brudne pranie z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szpitalnej 2, 41-600
Świętochłowice; f) Wykonawca zobowiązany jest do przywozu czystego prania i odbioru
brudnego prania codziennie w godzinach od 8:00 do 11:00 danego dnia do Szpitala
Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice g) Zamawiający
zobowiązany jest do rozdzielania, segregacji przekazywanego brudnego asortymentu
pralniczego do Wykonawcy - konfekcjonowania prania w następujący sposób: Osobno:



poszwy, poszewki, prześcieradła, poduszki, koce, ręczniki, fartuchy, spodnie, bluzy,
odzież techniczna itd.; Bielizna skażona będzie pakowana do worków rozpuszczalnych w
miejscu jej powstania, nie będzie segregowana na odpowiedzialność Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania brudnego prania do Wykonawcy
pozbawionego jakichkolwiek dodatków i ciał obcych, takich jak: długopisy, mazaki,
narzędzia chirurgiczne, igły, różnego rodzaju części metalowe, organiczne itp. h) W razie
stwierdzenia: braków ilościowych, zniszczenia prania, podmiany asortymentu
pralniczego, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu faktycznej równowartości za
stwierdzone wady lub braki poprzez odpowiednie pomniejszenie wynagrodzenia za
wykonaną usługę; i) Strony zgodnie przyjmują, że rozliczenia finansowe z Wykonawcą
będą odbywać się na podstawie faktur VAT wystawianych za każdy miesiąc
wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia. Załącznikiem do każdej faktury
będzie sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego wykaz
wagowy składający się na ilość wykazaną w fakturze. j) Miesięczna ilość prania to
maksymalnie 6,2 tony.

• W ogłoszeniu powinno być: Wykonywanie w sposób ciągły usług pralniczych
według warunków określonych poniżej: a) Wykonawca zobowiązany jest do
wykonywania w sposób ciągły usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego w
Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice. Miejscem
wzajemnego przekazywania asortymentu pralniczego jest punkt zdawczo-odbiorczy
prania czystego i brudnego, mieszczący się na terenie Szpitala w budynku Laboratorium.
Dodatkowo, odbiór brudnego prania będzie następował z Zakładu Opiekuńczo -
Leczniczego mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice - punkt
odbioru brudnej bielizny. b) Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane
uzgodnienia i pozwolenia na wykonanie powyższych usług wraz z dopuszczeniem przez
Sanepid, a w szczególności odpowiednie dokumenty potwierdzające że Wykonawca
dysponuje środkami transportu (min 2 samochody) posiadającymi podział na strefę do
przewozu bielizny czystej i brudnej, zaakceptowanymi przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną; c) Użyte środki piorące oraz komponenty muszą posiadać
odpowiednie atesty; d) Bieliznę oznakowaną skażone Wykonawca zobowiązuje się
bezwzględnie dezynfekować środkami i na zasadach określonych zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w Polsce w tym zakresie e)
Wykonawca zobowiązany jest codziennie (od poniedziałku do soboty) dostarczać czyste
pranie i odbierać brudne pranie ze Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-
605 Świętochłowice oraz odbierać brudne pranie z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice f) Wykonawca zobowiązany jest do
przywozu czystego prania i odbioru brudnego prania codziennie (od poniedziałku do
soboty) w godzinach od 8:00 do 11:00 danego dnia do Szpitala Powiatowego przy ul.
Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice g) Zamawiający zobowiązany jest do
rozdzielania, segregacji przekazywanego brudnego asortymentu pralniczego do
Wykonawcy - konfekcjonowania prania w następujący sposób: Osobno: poszwy,
poszewki, prześcieradła, poduszki, koce, ręczniki, fartuchy, spodnie, bluzy, odzież
techniczna itd.; Bielizna skażona będzie pakowana do worków rozpuszczalnych w
miejscu jej powstania, nie będzie segregowana na odpowiedzialność Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania brudnego prania do Wykonawcy
pozbawionego jakichkolwiek dodatków i ciał obcych, takich jak: długopisy, mazaki,
narzędzia chirurgiczne, igły, różnego rodzaju części metalowe, organiczne itp. h) W razie
stwierdzenia: braków ilościowych, zniszczenia prania, podmiany asortymentu
pralniczego, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu faktycznej równowartości za
stwierdzone wady lub braki poprzez odpowiednie pomniejszenie wynagrodzenia za



wykonaną usługę; i) Strony zgodnie przyjmują, że rozliczenia finansowe z Wykonawcą
będą odbywać się na podstawie faktur VAT wystawianych za każdy miesiąc
wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia. Załącznikiem do każdej faktury
będzie sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego wykaz
wagowy składający się na ilość wykazaną w fakturze. j) Miesięczna ilość prania to
maksymalnie 6,2 tony. k) W przypadku zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego
wykonywanie usług w pralni Wykonawcy, zobowiązany jest on zapewnić wykonanie
usługi tak, aby jej realizacja nie zaburzyła zachowania określonej w umowie
terminowości, standardu wykonywania umowy oraz ceny. O fakcie zaistnienia w/w
sytuacji oraz czasie jej trwania Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego..

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

• W ogłoszeniu jest: 27.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej w
Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 pok. nr 2- sekretariat..

• W ogłoszeniu powinno być: 28.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 pok. nr 2- sekretariat..


