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Na naszej stronie internetowej poswieconej COVID-19 moLna znab2e informacje o
przetargach dotycz4cych zapotrzebowania na sprzet medyczny.
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Polska-Sucha Beskidzka: Uslugi prania iczyszczenia na sucho

2022lS 081 -219217

Sprostowanie

Ogloszenle zmian lub dodatkowych lnformacji

Uslugi

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unil Europejskiej , 202215 067-177388)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014 l24lUE

Sgkcja l: lnstytucja zamawiajecalpod m iot zamawiajigy

l.l ) Nazwa I adresy
Oficjalna nazwa: Zespol Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul, Szpitalna 22
MiejscowoSa: Sucha Beskidzka
Kod NUTS: PL2l Matopolskie
Kod pocztowy: 34-200
Paristwo: Polska
Osoba do kontakt6w: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyfa, Agnieszka Pajerska
E-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Tel.: +48 338723323
Adresy lnternetowe:
Cl6wny adres: www.zozsuchabes kidzka. pl

Adres profilu nabywcy: http: / /www.platformazaku powa.pl/ pn /zozsuchabeskidzka

SgkJa ll: Przedmiot

WielkoS( lub zakres zam6wienia

Nazwa:
Kompleksowe uslugi prania i dzier2awy bielizny szpitalnej
Numer referencyj ny: ZOZ.V.ol 0/DZP 115122

Gl6wny kod CPV

98310000 Uslugi prania i czyszczenia na sucho

Rodzal zam6wienia
Ustugi

Kr6tki opis:
Przedmiotem zam6wienia jest:
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vil.l )

vil.1.2)

lnformacJe do zmiany lub dodania

Tekst, kt6ry naleiy poprawi( w pienvotnym ogloszeniu
Numer sekcji: Vl.3
Zamiast:
W przedmiotowym postepowaniu komunikacja z ZamawiajAc/m odbywa siq za
poired n ictwem kana+u elektronicznej komu ni kacji :

http:/ /www,platformazakupowa.pl/ pn i zozs uchabes kid z ka
Podstawy wykluczenia wykonawcy ( z zastrze2eniem art. I 1C ust.2 ustawy) art,
108 ust. 1 pkt I -6 ustawy.
Wykaz oiwiadczeri i dokument5w potwierdzajacych brak poclstaw wykluczenia:
l. Oiwiadczenie w zakresie wskazanym w zat4czniku nr 2 do SWZ (EDZ)
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre:;lonym w art. 108 ust.
t pkt.l, 2 i 4 ustawy, wystawionej nie wczeaniej ni2 6 miesigcy przed jej
zlo2eniem;
3. oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. I pkt 5 ustawy, o braku
przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia l6
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i

1086), z innym wykonawc4, kt6ry zto2yl odrgbn4 ofertq, ofertq czq5ciow4 lub
wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo oswiadczenia o
przynaleznoici do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokuntentami lub
informacjami potwierdzajAcymi przygotowanie oferty, oferty czq(ciowej lu b
wniosku o dopuszczenie do udziatu w postQpowaniu niezaleZnie od innego
wykonawcy nale24cego do tej samej grupy kapitalowej.
4. o(wiadczenie Wykonawcy o aktualno6ci informacji zawan\/ch w oSwiadczeniu, o
kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnosz4cym sie do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. I pkt 3 - 6 ustawy (w zakresie wskazanym
w za+aczniku nr 2 do SWZ).

Z uwagi na ograniczona ilo5( mozliwych do wprowadzenia zrak6w wykaz
oiwiadczeri i dokument5w w odniesieniu do wykonawc6w majacych siedzibQ lub
miejsce zamieszkania poza terytorium RP okre5lone sa w SWZ rozdz. Vlll.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. Zl4 ust.
I pkt 7 i8 ustawy.
Powinno byd:
W przedmiotowym postepowaniu komunikacja z Zamawiaj4cym odbywa siq za

https://ted. europa. eu/udl?ui=TED :NOTICE2 I 92 I 7 -2022 :TEXT :P.

l. Swiadczenie kompleksowych uslug pralniczych w zakresie prania, prasowania i

dezynfekcji bielizny szpitalnej, odzieiy ochronnej i roboczej, bielizny operacyjnej,
poduszek, koc5w, kolder, parawan6w i innych (zwan4,,bielizn4 szpitaln4") bed4cej
wlasno6ci4 Zamawiajacego. Przewidywalna ilo6i bielizny szpi:alnej z
rozr62nieniem na poszczeg6lne rodzaje okre6lona jest w zal4czniku Nr I a do SWZ.

Bielizna bqdaca wlasnoicia Zamawiajacego bgdzie oznakowana przez Wykonawcq
w spos6b opisowy za pomoca wszywek lub taSm thermopatch. Opis bqdzie
jednoznacznie okreilal kom6rke organizacyjn4, z kt6rej poctrodzi dany asortyment
oraz bedzie zawiera+ nazwe ZamawiajAcego.
2. Dzier2awa wraz z kompleksow4 uslu94 pralnicz4 ( zgodni(: z opisem w pkt.l ),
kocyk6w dla niemowl4t, sterylnych zestaw6w na oddziat neonatolog iczny,
fartuch6w chirurgicznych, zwana w dalszej czq6ci ,,bielizn4 Wykonawcy".

sgkcja Vl: lnformacje uzu p_qloiaiace

Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:
21 l04l2022

Vl,6) Numer pierwotnego ogloszen ia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2022lS 067-177388

!e kcja Vll: Zmiany

223 26.04.2022, t0:t2



Uslugi - 219217-2022 - TED Tenders Electronic Daily

vil.2)

https://ted.ell'ropa.eu/udl?uri:TED :NOTICE:2 192 I 7 -2022:TEXT:p..

poiredn ictwem kanalu elektronicznej komu ni kacji :

http:/ /www.platformazaku powa. pli pn / zozs u c h abe s kid z ka
Podstawy wykluczenia wykonawcy ( z zastrze2eniem art. I l0 ust.2 ustawy) art.
108 ust. I pkt I -6 ustawy.
Wykaz o6wiadczeri i dokument5w potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia:
l. Olwiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 do SWZ (JEDZ)

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreglonym w art. I08 ust,
I pkt.l, 2 i 4 ustawy, wystawionej nie wcze5niej ni2 6 miesiQcy przed jej
zto2eniem;
3. olwiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. I pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznoici do tej samej grupy kapita+owej w rozumieniu ustawy z dnia '16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2020 r. poz. | 076 i

1086), z innym wykonawca, kt6ry zto2yl odrqbn4 ofertg, oferte czqSciowa lub
wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo o3wiadczenia o
przynale2nosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami poovie rdzajAcym i przygotowanie oferty, ofe rty czq5ciowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezale2nie od innego
wykonawcy nale2acego do tej samej grupy kapitalowej.
4. oswiadczenie Wykonawcy o aktualno5ci informacji zawartych w o6wiadczeniu, o
kt6rym mowa w art. 125 ust. I ustawy, w zakresie odnosz4cym sie do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. I pkt 3 - 6 ustawy (w zakresie wskazanym
w zal4czniku nr 2 do SWZ).

Z uwagi na ograniczonq ilo6f mo2liwych do wprowadzenia znak6w wykaz
o6wiadczeri idokument6w w odniesieniu do wykonawc6w majacych siedzibg lub
miejsce zamieszkania poza teMorium RP okreSlone sa w SWZ rozdz. Vlll.
Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 214 ust,
I pkt 7 i8 ustawy.
Zamawiajqcy wykluczy z postepowania wykonawc6w na podstawie art. 7 ust. I

ustawy z dnia l3 kwietnia 2022r. (O.U. z dnia l5 kwietnia 2022 poz.835)

lnne dodatkowe informacje:
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