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• I.II.VI.VII. 

Polska-Rybnik: Usługi prania i czyszczenia na sucho  
2018/S 016-033406 

Sprostowanie 
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Usługi 
(Suplement do Dziennika Urz ędowego Unii Europejskiej, 2017/S 247-519579) 

 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 
I.1)Nazwa i adresy  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 
272780323 ul. Energetyków 46 Rybnik 44-200  Polska 
Osoba do kontaktów: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Jolanta 
Olszak (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291278, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–
14:00 Tel.: +48 324291226/87/88 
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl Faks: +48 324291225 Kod NUTS: PL227 
Adresy internetowe: Główny adres: www.szpital.rybnik.pl 
Sekcja II: Przedmiot 
II.1)Wielko ść lub zakres zamówienia  
II.1.1)Nazwa:  
Kompleksowa usługa pralnicza dla SPZOZ WSS Nr 3 w R ybniku 
Numer referencyjny: TAG-548-PN/115-2017 
II.1.2)Główny kod CPV 98310000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia Usługi 
II.1.4)Krótki opis:  
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa pralnicza dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji (komplet 
załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny 
ofertowej): 
1.A Formularz cenowy. 
1.B.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
1.B.2 Opis wózków stosowanych do transportu prania. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w 
obiektach zamawiającego. W tej sprawie należy się kontaktować telefonicznie ze stosownym 
wyprzedzeniem z p. J. Olszak - Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego (dane 
kontaktowe podano w punkcie V specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 22/01/2018 
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 247-519579 
Sekcja VII: Zmiany 
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania  
VII.1.2)Tekst, który nale ży poprawi ć w pierwotnym ogłoszeniu  
Numer sekcji: VI.3 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe 
Zamiast:  
1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 
1.1. do oferty - należy dołączyć oświadczenie: JEDZ/ESPD– wypełniony w zakresie wskazanym przez 
zamawiającego w niniejszej specyfikacji. 
1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internet. zamawiaj. informacji dotyczącej m. in. firm 
oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
1.3. na wezwanie zamawiającego należy złożyć aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia 
i doku-menty: 
1.3.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
1.3.2.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 
1.3.3.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 



dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 
1.3.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: 
2.1. do oferty - dołączyć następujące oświadczenie: JEDZ/ESPD – wypełniony w zakresie wskazanym 
przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji w tym w zakresie kompetencji; 
2.2. na wezwanie zamawiającego przedłożyć: 
— dokumenty zgodnie z informacją w sekcji III niniejszego ogłoszenia. 
3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamów. odpowiada wymag. zamawiając. należy: 
3.1. do oferty - dołączyć ośw. potwierdz., że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów, o których 
mowa w pkt IV.3.2, a których Zamawiający będzie żądał na wezwanie oraz oświadczenie o gotowości 
przedłożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w punkcie IV.3.2 specyfikacji. 
3.2. na wezwanie zamawiającego przedłożyć: 
— Minimum 3 sprawozd. z badań mikrobiolog. z wypranego asortymentu wykluczających obecność 
bakterii, tj. po jednym z II, III i IV kwartału roku 2017. Sprawozdania te winny być wykonane przez 
Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na listę 
Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), 
— Sprawozd. z badań mikrobiologicznych z powierzchni płaskich wykonanych po dezynfekcji (np. 
blaty stołów, ściana, szafa) wykonanych w pralni wykonawcy - po jednym dokumencie z grudnia 2017 
r. i stycznia 2018 r,, wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne 
laboratorium akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), 
— Sprawozd. z badań mikrobiologicznych z powierzchni paki załadunkowej środka transportu 
wykonanych na terenie Wykonawcy - po jednym dokumencie z III i IV kwartału z 2017 r., wykonane 
przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na 
listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), 
— Aktualną opinia właściwego Powiat. Insp. Sanitarn. dopuszczająca pralnię do świadczenia usług 
pralniczych dla placówek służby zdrowia, 
— Certyfikat systemu RABS (czyli Systemu Analizy Ryzyka i kontroli Skażenia Biologicznego) na 
zgodność z wymogami normy PN-EN 14065 „Tekstylia poddane obróbce w pralni – System kontroli 
skażenia biologicznego” wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 
— ISO 9001 wydany ISO 9001 wydany przez akredytow. jednostkę certyfik. potwierdzaj. wdrożony 
system zapewnienia zarządzania jakością lub inne równoważne potwierdzenie. 
Powinno być:  
1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 
1.1. do oferty - należy dołączyć oświadczenie: JEDZ/ESPD– wypełniony w zakresie wskazanym przez 
zamawiającego w niniejszej specyfikacji. 
1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internet. zamawiaj. informacji dotyczącej m. in. firm 
oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
1.3. na wezwanie zamawiającego należy złożyć aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia 
i doku-menty: 
1.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
1.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 
1.3.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 
1.3.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: 
2.1. do oferty - dołączyć następujące oświadczenie: JEDZ/ESPD – wypełniony w zakresie wskazanym 
przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji w tym w zakresie kompetencji; 
2.2. na wezwanie zamawiającego przedłożyć: 
— dokumenty zgodnie z informacją w sekcji III niniejszego ogłoszenia. 
3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamów. odpowiada wymag. zamawiając. należy: 
3.1. do oferty - dołączyć ośw. potwierdz., że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów, o których 
mowa w pkt IV.3.2, a których Zamawiający będzie żądał na wezwanie oraz oświadczenie o gotowości 
przedłożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w punkcie IV.3.2 specyfikacji. 
3.2. na wezwanie zamawiającego przedłożyć: 



1) Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych z wypranego asortymentu wykluczających obecność 
bakterii, tj. jednym dokumencie z IV kwartału roku 2017. Sprawozdania te winny być wykonane przez 
Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na listę 
Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). 
2) Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych z powierzchni płaskich wykonanych po dezynfekcji (np. 
blaty stołów, ściana, szafa) wykonanych w pralni wykonawcy – tj. jednym dokumencie z IV kwartału 
roku 2017 wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub inne laboratorium 
akredytowane, wpisane na listę Polskiego Centrum 
Akredytacji (PCA). 
3) Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych z powierzchni paki załadunkowej środka transportu 
wykonanych na terenie Wykonawcy – tj. jednym dokumencie z IV kwartału roku 2017., wykonane 
przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub inne laboratorium akredytowane, wpisane na 
listę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). 
4) Aktualną opinia właściwego Powiat. Insp. Sanitarn. dopuszczająca pralnię do świadczenia usług 
pralniczych dla placówek służby zdrowia, 
5) Certyfikat systemu RABS (czyli Systemu Analizy Ryzyka i kontroli Skażenia Biologicznego) na 
zgodność z wymogami normy PN-EN 14065 „Tekstylia poddane obróbce w pralni – System kontroli 
skażenia biologicznego” wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 
6) ISO 9001 wydany ISO 9001 wydany przez akredytow. jednostkę certyfik. potwierdzaj. wdrożony 
system zapewnienia zarządzania jakością lub inne równoważne potwierdzenie. 
Numer sekcji: IV.2.2 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału 
Zamiast:  
Data: 01/02/2018 
Czas lokalny: 10:00 
Powinno być:  
Data: 07/02/2018 
Czas lokalny: 10:00 
Numer sekcji: IV.2.6 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie 
związany ofertą 
Zamiast:  
Data: 01/04/2018 
Powinno być:  
Data: 07/04/2018 
Numer sekcji: IV.2.7 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert 
Zamiast:  
Data: 01/02/2018 
Czas lokalny: 10:30 
Powinno być:  
Data: 07/02/2018 
Czas lokalny: 10:30 
VII.2)Inne dodatkowe informacje:  
 


