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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21275-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Sosnowiec: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2012/S 14-021275

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, attn:
Izabela Kańkowska, POLSKA-41-219Sosnowiec. Tel.  +48 324130131. E-
mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl. Fax  +48 324130112.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.12.2011, 2011/S 249-406448)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:98310000
Usługi prania i czyszczenia na sucho.
Zamiast:

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć:
— oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ,
— wykaz pomieszczeń i wyposażenia pralni,
— wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca –
urządzenia pralnicze wyposażone w urządzenia dozujące środki piorące i dezynfekujące, prasowalnice, maglownice,
składarki oraz inne urządzenia gwarantujące należyte wykonanie usługi (według załącznika nr 6 do SIWZ),
— wykaz środków piorących i dezynfekujących jakich Wykonawca zamierza użyć do wykonywania zamówienia
wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie tych środków do obrotu i stosowania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach
medycznych oraz innymi obowiązującymi w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia przepisami - na tą
okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, certyfikatów, kart charakterystyki, deklaracji zgodności CE (według załącznika nr 7 do SIWZ),
— kopie badań mikrobiologicznych czystej bielizny i komory dezynfekcyjnej wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy,
poświadczone przez osobę do tego upoważnioną,
— w przypadku posiadania własnej bazy transportowej kserokopie dowodów rejestracyjnych, natomiast w przypadku
leasingu takich samochodów również poświadczoną kserokopię umowy z wynajmującym,
— dokument władz sanitarnych, potwierdzający dopuszczenie środka transportu do świadczenia usług dla jednostek
służby zdrowia,
— zaświadczenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pralni do świadczenia usługi
pralniczej dla szpitala,
— aktualną opinię właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że wykonawca
spełnia wymagania dotyczące transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem barier sanitarnych. Wszystkie w/w dokumenty
powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę)
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
— opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Ubezpieczenie winno być co najmniej na kwotę minimum 500 000,00 PLN z klauzulą ubezpieczenia od ryzyka
przenoszenia chorób zakaźnych. W przypadku polisy zawartej na krótszy okres, Zamawiający wymaga by była
ona ważna przynajmniej na dzień składania ofert. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć
zobowiązanie do przedłużenia ważności polisy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
— oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 6.2.2012 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 6.2.2012 (10:30).
Powinno być:

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć:
— oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ,
— wykaz pomieszczeń i wyposażenia pralni,
— wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca –
urządzenia pralnicze wyposażone w urządzenia dozujące środki piorące i dezynfekujące, prasowalnice, maglownice,
składarki oraz inne urządzenia gwarantujące należyte wykonanie usługi (według załącznika nr 6 do SIWZ),
— wykaz środków piorących i dezynfekujących jakich Wykonawca zamierza użyć do wykonywania zamówienia
wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie tych środków do obrotu i stosowania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach
medycznych oraz innymi obowiązującymi w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia przepisami - na tą
okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, certyfikatów, kart charakterystyki, deklaracji zgodności CE (według załącznika nr 7 do SIWZ),
— kopie badań mikrobiologicznych czystej bielizny i komory dezynfekcyjnej wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy,
poświadczone przez osobę do tego upoważnioną. - w przypadku posiadania własnej bazy transportowej kserokopie
dowodów rejestracyjnych, natomiast w przypadku leasingu takich samochodów również poświadczoną kserokopię
umowy z wynajmującym,
— dokument władz sanitarnych, potwierdzający dopuszczenie środka transportu do świadczenia usług dla jednostek
służby zdrowia oraz aktualną opinię właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą,
że wykonawca spełnia wymagania dotyczące transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem barier sanitarnych
(Uwaga. Zamawiający dopuszca przedłożenie innych dokumentów. W celu realizacji zamówienia Wykonawca może
posiadać środki transportowe z barierą lub bez. W pierwszym przypadku Zamawiający wymaga przedstawienia
dokumentu dopuszczenia środka transportu do świadczenia usług dla jednostek służby zdrowia, w drugim dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca spełnia wymagania dotyczące transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem barier
sanitarnych),
— zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pralni do świadczenia usługi
pralniczej dla szpitala,
— wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
— opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ubezpieczenie winno być co najmniej na kwotę minimum 500 000,00 PLN z klauzulą ubezpieczenia od ryzyka
przenoszenia chorób zakaźnych. Polisa powinna obejmować swoim zakresem również czyszczenie chemiczne. W
przypadku polisy zawartej na krótszy okres, Zamawiający wymaga by była ona ważna przynajmniej na dzień składania
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ofert. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć zobowiązanie do przedłużenia ważności polisy na
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
— oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 9.2.2012 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 9.2.2012 (10:30).


