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centrala Mak6w Podhalaiski
+48 33 877 10 0l

Znak: ZOZ.Y.070 /DZP l23lZZ Sucha Beskidzka dnia 11.05.202 2r

Dotyczy; Postgpowania na kompleksowe uslugi prania i dzier2awy bielizny szpitalnej (nr
sprawy Z0Z.V.0L0 /DZP /tS/22)

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej informuje o zmianie

terminu skladania i otwarcia ofert, oraz terminu zwi4zania z ofert4 w w/w postepowaniu.

Termin skladania ofert: 30.05.2022r. godzina 10:00

Termin oBvarcia ofert: 30.05.2022r. godzina 11:00

Termin zwiEzani a z ofertq: 27.08.2022r.

W zaleczeniu potwierdzenie przekazania publikacji o zmianie termin6w do DUUE i nowy druk

zalqczniknr 1.

Z powa2aniem:
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Zalqcznik nr 1 po modyfikacji

OFERTA

Dla Zespofu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na

Kompleksowe uslugi prania i dzieriawy bielizny szpitalnei

nanle rzedmiotu zam6wienia za cen

Informacre dotyczece Kryterium Nr 2 :

Informacle dotycz4ce Kryterlum Nr 3 :

O feru em

Nazwa Wykonawcy:

Adres (siedzibaJ
Wykonawcy:

Wojew6dztwo:

KRS:

NIP:

REGON:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

e-mail:

Wartose nefto warto6i brutto

Lp. Kryterium oceny Potwierdzenie

1

Certyfikaty Systemu Jakosci ISO 9001:2015, 14001:2015, RABC 14065:2016
(lub r6wnowaine), potwierdzajEce, ze Wykonawca spelnia wymogi

.iako5ciowe w zakresie Swiadszenia uslug bqd4cych przedmiotem zam6wienia
!rax
flnrr

Nazwa - opis

Odleglo$d Pralni Wykonawry od siedziby zamawiaiEcego w kt6rej
wykonywana iest usluga prania (wg. najkr6tszej wyznaczonei przez Google

Maps) nie wiqksza ni2 70 km

Elrax
Erurr

2 Pomieszczenia Pralni z peln4 barierq higieniczn4, podzialem stref oraz
Sluzami

Elrex
fhqrs

3 Posiadanie dw6ch pralniczych linii tunelowych zakofczonych prasq (celem
zabezpieczenia uslugi w razie awarii) w miejscu wykonywania uslugi

Erex
Er.us

4 Posiadanie tunelu typu finisher slu24cego do suszenia i odpylania bielizny
operacyjnei w stanie rozwieszonym w miejscu Swiadczenia uslugi

Erex
Enru

5 Posiadanie komory dezynfekryjnej w6zk6w Eansportowych w miejscu

Swiadczenia uslugi
Erax

Lp. Potwierdzenie

1,



EurE

Posiadanie komory dezynfekcyine, materacy z zintegrowanq drukark4
umoZliwiaj4c4 wydruk parametr6w proces6w dezynfekcji w miejscu
6wiadczenia uslugi

Erex
Er.rrs

Posiadanie doda&owych matych pralnic przelotowych barierowych do
prania odzie2y pacjenta, bielizny barierowej oraz bielizny noworodko\aej w
mieiscu wykonywania uslugi

Posiadanie oddzielnego pomieszczenia,,przygotowania bielizny',
wyposaionego w podSwieflany st6l do skladania fartuch6w barierowych w
miejscu Swiadczenia usluBi

Erax
Er',rre

8

Posiadanie sterylizatora parowego do sterylizacji pakiet6w jalowych
fartuch6w operacy.inych w miejscu Swiadczenia ustugi

Eux
Erurs

10. Pralnia posiadai4ca system RIFD w technologii UHF do wprowadzania
brudnej bielizny na strefie brudne.i w postaci zamkniqtei komory z wagil i
antenami do odczytu chip6w i dale.j doczyt za pomoc4 kole.inych anten nad
ka2dym urzqdzeniem piorecym asortyment, aZ do wydania czystei bieli zny
na strefie szystej w postaci odczytu wydania w zamkniQtej komorze z wagq i
antenami do odsz)rtu chip6w, w mieiscu Swiadczenia uslugi

Erax
Er'rrr

11. Certyfikat niezaleinego akredytowanego laboratorium i raport z badari
potwierdzaiacy peln4 zgodnoSd tkaniny z norma EN 73795:2079

Erex
Errr

12 Certyfikat oraz raport z niezaleznego i akredytowanego laboratorium
potwierdzaiEcy zgodnoSC tkaniny z norme pN EN ISO 10993 (5)

Drex
ENrr

13. Raport walidacii procesu sterylizacji potwierdzaiecy, Ze sterylizacja
zestaw6w [bet/ro2ek, kaftanik) odbywa siq w zwalidowanym procesie
sterylizacji zgodnie z norm4 PN-EN ISO 17665-1:2008 lub r6wnowa2na
wystawiony nie p6Zniej ni2 18 miesiqcy przed dniem skladania oferl

Raportwalidacji procesu prania i dezynfekcji komorowej zgodny z wym lgami
IS0 PN-EN 74065:2016-07 (RABC) lub r6wnowa2nej, nie straszy rii 12
miesigry przed dniem skladania ofert

Erax
ENrE

wykaz zal4czonego oferowanego asorq.mentu I zgodnie z zapisami slvZ, rozdz. vlll, pkt.3]

1. O5wiadczamy, 2e termin platno6ci wynosi G0 dni.
2. Termin na zadawanie pytari uptywa w dniu 04.05.2022r. ( do korica dnia).
3. O6wiadczamy, 2e zam6wienie bqdziemy wykonywaC do czasu wy,:zerpania asortymentu

stanowiEcego przedmiot zam6wienia, nie dfu2ej jednak ni2 przez okres 36 miesiqiy.4' o6wiadczamy, ie zapoznalismy siq ze speryfikaciq wr.unk6* zam6wienia wiiz z )ei
zalacznikami i nie wnosimy do niej zastrzeLefi oraz, 2e zdobylidm;l konieczne inrormaile
do przygotowania oferty.

5. o6wiadczamy, 2e jeste6my zwi4zani niniejszE oferta od dnia upil.rvu terminu skladania
ofert do dnia 27.08.2022r.

6.

7.

Erar
Erre

9.

Erax
EnrE

74.



6. O6wiadczamy, ze zapoznali5my siq z Prolektowanymi Postanowieniami Umowy,
okre6lonymi w zalqczniku nr 3 do SWZ i zobowi4zujemy siq, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnei z niniejsza ofertA na warunkach w nich okre6lonych..

7 . ZamawiajEcy wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca, kt6ry zlo2yl
naikorzystniejsz4 ofertq i zostal wybrany do realizacji zam6wienia zlozyl aktualnq
(waznq] umowq ubezpieczenia od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci zwi4zane.i z przedmiotem zam6wienia w wysokoSci nie nilszei ni?1 000 000
zlotych z dowodem oplacenia skladki lub raty skladki wraz z o6wiadczeniem o
niewykorzystaniu sumy gwarancyinej na pokrycie innych zobowi4zari.

8. O6wiadczamy, 2e zamierzamy powierzyi nastqpuiEce czq(ci zam6wienia
podwykonawcom
i iednoczeSnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawc6w *:

czq56 zam6wienia:
nazwa (fi rmal podwykonawcy:

rl,*t 
rykotu,ca rn Pe tkb i40,,qi h b,ra,/iayq Fdni., i rykhar& ni. <a,niuvt Poyi.<d fud".j qiri <a, iri.,a Pdrtlora"t.

^ lV prqprdku $kozaoiz p<tdrykoasecy, zas.oso*anie nz ogdlnouniit y zakaz udzizlu tosiskich cykonawcdw w
zemdsieaizcb publicznych i kolrccsjach udzielanych r pattstwach elonkovskich Uaii Eumpejskiei uetaaotioD, Da mocy an. I
pkt 2, rozpotz$zeaia 20:2//576 z dnia 8 ksietaia 2022 r. do to4torzldzcaie Rzdy @D 833/2014 dolvczqccgo 6todk6*'
ogl2tliczahcych w z*'i42ku z dzi.l2rriaai Rosji dett2ltilizuj$ynri struecie aa Uk aiaie,

9. Wykonawca jest *:

mikroprzedsiqbiorstwo EI
male przedsiqbiorstwo EI

Srednie przedsigbiorstwo E
iednoosobowa dzialalnoS6 gospodarcza El
osoba fizyczna nie prowadz4ca dzialalnoSci gospodarczej E
duie przedsiqbiorstwo E
. Zaznaczv6 wla$ciwe

10. Dane do umo

0Swiadszam, 2e:

a) Zostalem poinformowany zgodnie z arl 13 usL 1 i 2 R0D01 o prz etwarzaniu moich danych
osobowych na potrzeby niniejszego postqpowania o udzieleniu zam6wienia publicznego oraz

zawarcia i realizadi umowyz

a) Osoba(y), kt6re bqd4 zawieraly umowq ze strony Wykonawcy:

Imiq i nazwisko/ Stanowisko

bJ Osoba(y), odpowiedzialna za realizaciq umowy ze strony Wykonawcy:

tel/ fax/ e-mail:Stanowisko:

c) Nr rachunku bankowego do rozliczefi pomiqdzy Zamawiajqcym a Wykonawc4:

Nazwa i adres banku: Nr rachunku:

11

lmiq i nazwisko:



b) *0$wiadczam,2e wypelnilem obowiazki informacyjne przewidziane w rrl 13 lub arl 14 RoDol)

wobec os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoirednio lub posrednio pozyskalem w celu

ubiegania siq o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postqpowaniu3.

L2. Wrazz ofert4skladamy nastqpujqce oswiadczenia i dokumenty:

1

2

Informacje dla Wykonawcy:
- Formularz oferty musi byc opatrz ony przez osobq lub osoby uprawnione do reprezentacji firmy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany zamawiaiEcemu wraz z dokumentem (-
amiJ potwierdzaiecymi prawo do reprezentacji Wykonawry przez osobq podpisuj4c4 ofertq.
- *w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych inny:h nii bezpolrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wyl4czenie stosowania obowi4zku informacyj,ego, stosownie do ait.
13 usl4lub arl 14 usl5 R0D0 Wykonawca nie sklada oiwiadczenia (usuniqcie tresci
oswiadczenia nastqpuje np. przez jego wykreslenie)

1) rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE) 2076/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
firycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepb$u takich danyc-h oraz
uchylenia dyrektywy 95/46lWE [og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) [Dz. Urz, UE t,1fe ,b+.OS.ZOfO,,t . f].
Dotyczy wykonawcy, z kt6rym zostanie zawarta umowa
Dotyczy wykonawcy, z kt6rym zostanie zawarta umowa

2

3
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Sprostowanie

Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji

Uslugi

Podstawa prawna:
Dyrel<tywa 20t41?4lUE
Sekcia l: lnsq ucja zamawiajqcarpodmiot zamawiajqcv
1.1) Nazwa i adresy

olicjalna nazwa: zesp6l Opieki zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 22

Miejscowosd: Sucha Beskidzka

Kod NUTS: PL21 Malopolskie

Kod pocztowy: 34-200

Paristwo: Polska
Osoba do kontaK6w: Sabina Steczek, Agnieszka H4dyla, Agnieszka Pajerska

E-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Tel.: +48 338723323

Adresy internetowe:
Gl6wny adres: www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzkl

Sekcia ll: Przedmiot
ll.1) Wielko66 lub zakres zam6wienia

11.1,1) Nazwa:
Kompleksowe uslugi prania i dzier2awy bielizny szpitalnej
Numer referencyjny:' ZOZ.V.oL1IDZP I L5122

ll.L.2) Gl6wny kod CPV

98310000 Uslugi prania i czyszczenia na sucho

11.1.3) Rodzdzam6wienia
Uslugi

11.1.4) Kr6tki opis:
Pzedmiotem zam6wienia jest:

1. Swiadczenie kompleksowych uslug pralniczych w zakresie prania, prasowania i dezynfekcji bielizny
szpitalnej, odzie2y ochronnej i robocze,, bielizny operacyjnej, poduszek, koc6w kolder, parawan6w i innych
(zwanE ,,bieliznq szpitalnq) bedqcej w{asno6ciq zamawiajAcego. Pzewidywalra ilosd bielizny szpitalnej z
rozr62nieniem na poszczeg6lne rodzaje okre6lona jest w zalqczniku Nr 1a do SWZ.
Bielizna bedqca wlasno5cia Zamawiajqcego bedzie oznakowana przez !1/ykonawce w spos6b opisowy za
pomocq wszywek lub tasm thermopatch. Opis bedzie jednoznacznie okreslal kom6rke organizacyjnq, z kt6rej
pochodzi dany asortyment oraz bedzie zawieral nazwq Zamawiajqcego.
2. Dzieiawawaz z kompleksowq uslugq pralnicz4 ( zgodnie z opisem w pkt.1), kocyk6w dla niemowl4t,
sterylnych zestaw6w na oddzial neonatologiczny, fartuch6w chirurgicznych, zw;rnq w dalszej czgsci ,,bieliznA
U/ykonawcy'.

Sekcia Vl: lnformacie uzupelniajqce
Vl.5) Data wyslania ninieiszego ogloszenia:

Lt2



212

taost2022

Vl.6) Numerpierwotnegoogloszenia
PieMotne ogloszenie pzeslane pzez eNotices:
Logrn TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED esender: EcAs_nstecsab
Dane referencyjne ogloszenia: 2Q22-047 063
Numer ogloszenia w Dz,Uz, UE - OJ/S: 2O22lS 067-177388
Data wyslania pierwotnego ogloszenia 3Ll03l 202?

Sekcia Vll: zmianv
Vll.1) lnformacie do zmiany lub dodania

Vll.1.1) Przyczynazmiany
Modyfikacja pieMotnej informacji podanej pzez insq/tucje zamawajqc4

Vll.1.2) Tekst, K6ry naleiy poprawic w pierwotnym ogloszeniu
Numer sekcii: |V.2.2

Zamiast:

oata: tT lO5l2OZz

Czas lokalny: 10:00

Powinno by6:

Oatai 3010512022

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: 1V,2.6

Zamiast:
Data: t4logl2022
Powinno by6:

Data:27lOAl2O22

Numer sekcji: 1V.2.7

Zamiast:

Dar,:l7lOSl2O22
Czas lokalny: 11:00

Powinno byd:

Oata: 30i05/2022
Czas lokalny: 1l:00

Vll,2) lnne dodatkowe informacle:


