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Na naszej stronie internetowej poiwieconej COVID-19 mo2na znaleia informacje o
przetargach dotycz4cych zapotrzebowania na sprzet medyczny.

Solidarnoii UE z Ukrain4

Prozorro+: ukraihska platforma zam6wieri publicznych

Uslugi - 269878-2oz2

l7lOs 12022 S95

l. lr. vt. vil.
Polska-Sucha Beskidzka: Usfugi prania iczyszczenia na sucho

202215 095-263378

Sprostowanie

Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ustugl

(Suplement do Dziennika Urzqdowego Unii EuropeJsklej , 202215 067-177388)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2O14l24lUE

Sgkja l: lnstytucia zamawiajggglpodmlot zamawiajAEy

l.l ) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespol Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 22
Miejscowo5(: Sucha Beskidzka
Kod NUTS: PL2 l Malopolskie
Kod pocztowy: 34-200
Paristwo: Polska

Osoba do kontakt6w: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska
E-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Tel.: +48 338723323
Adresy internetowe:
Gl6wny ad res: www.zozsuchabes kidzka. pl

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

Se-kciall-Pzcdmlot

il.1)

il.1.1)

[. ] .2)

il.r.3)

il. r .4)

WielkoS( lub zakres zam6wienia

Nazwa:
Kompleksowe us+ugi prania i dzier2awy bielizny szpitalnej
Numer referencyjny: ZOZ.V.ol 0/DZ? I 1 5 I 22

Gl6wny kod CPV

983'l 0000 Ustugi prania i czyszczenia na sucho

Rodzal zam6wienia
Ustugi

Kr6tkl opis:
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Przedmiotem zam6wienia jest:

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

dezynfekcji bielizny szpitalnej, odzie?y ochronnej i roboczej, bielizny operacyjnej,
poduszek, koc6w, kolder, parawan6w i innych (zwan4,,bielizn4 szpitalnA") bedacej
wtasnoicia Zamawiaj4cego. Przewidywalna ilo5i bielizny szpitalnej z
rozr52nieniem na poszczeg6lne rodzaje okreglonajest w za+;lczniku Nr I a do SwZ.

Bielizna bqd4ca wlasno3cia Zamawiajacego bqdzie oznakowara przez Wykonawcq
w spos5b opisowy za pomoc4 wszywek lub tasm thermopatcr. Opis bgdzie
jednoznacznie okre6lal kom6rkq organizacyjna, z kt6rej pochodzi dany asortyment
oraz bgdzie zawieral nazwe Zamawiajacego.
2. Dzier2awa wraz z kompleksowa ustug4 pralnicz4 ( zgodnie z opisem w pkt. l ),

kocyk6w dla niemowl4t, sterylnych zestaw5w na oddzial neo|ratolog iczny,
fartuch6w chirurgicznych, zwan4 w dalszej czg6ci ,,bielizna W'ykonawcy".

Sgkcja Vl: lnformacje uzu pglnlgjgce

Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:
t 2l0s l2022

Vl.6) Numer pierwotnego ogloszenia
Numer ogloszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 202215 067-177388

Se kcia Vll: Zmiany

vil.r )

vil.r.2)

vil.2)

lnformacje do zmiany lub dodania

Tekst, kt6ry naleiy poprawid w pierwotnym ogl,oszeniu
Numer sekcji: 1V.2.2

Zamiast:
Data:1710512022
Czas lokalny: I 0:00
Powinno byd:
Data:3010512022
Czas lokalny: I 0:00
Numer sekcji: 1V.2.6

Zamiast:
Data:1410812022
Powinno byd:

Data: 27 108 12022
Numer sekcji: 1V.2.7

Zamiast:
Datat l7lOS 12022
Czas lokalny: I I :00
Powinno byd:
Data:3010512022
Czas lokalny: ll:00
lnne dodatkowe informacje:

222 17 .05.2022, 09:06


