
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 91833-2009 z dnia 2009-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej usługi prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, suszenia oraz 

obróbki (prasowanie, maglowanie) w szacunkowej ilości 125 500 kg

Termin składania ofert: 2009-06-22 

Numer ogłoszenia: 198988 - 2009; data zamieszczenia: 18.06.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 91833 - 2009 data 10.06.2009 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 
7443061 w. 281.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2. 
• W ogłoszeniu jest: 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia; powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy: - zrealizowali bądź są 
w trakcie realizacji minimum dwóch usług dla jednostek publicznej służby zdrowia w okresie 
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 
i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały 
wykonane należycie. Powyższe usługi muszą być wykonane w pralni spełniającej wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2006 r., Nr 213, poz. 1568). Każda z wykazanych usług ma 
być zrealizowana w ramach odrębnej umowy. Każda z wykazanych usług musi opiewać na 
kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty. - dysponują minimum jedną pralnicą tunelową 
oraz dwoma środkami transportu przystosowanymi do przewozu bielizny szpitalnej wraz z 
opiniami sanitarnymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczących środków transportu.. 

• W ogłoszeniu powinno być: 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia; powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy: - 
zrealizowali bądź są w trakcie realizacji minimum dwóch usług dla jednostek publicznej służby 
zdrowia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Powyższe usługi muszą być 
wykonane w pralni spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2006 r., 
Nr 213, poz. 1568). Każda z wykazanych usług ma być zrealizowana w ramach odrębnej 
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umowy. Każda z wykazanych usług musi opiewać na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej 
oferty. - dysponują minimum jedną pralnicą spełniającą wymogi punktu 7 rozdziału XIV 
Pralnia- Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w 
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2006 r., Nr 213, poz. 1568), oraz 
dwoma środkami transportu przystosowanymi do przewozu bielizny szpitalnej wraz z opiniami 
sanitarnymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczących środków transportu.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2. 
• W ogłoszeniu jest: 6.2.5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, 

którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca. W przypadku, gdy wykonawca wskazał 
narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował należy załączyć do oferty pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych urządzeń i narzędzi. Wykaz musi 
potwierdzać dysponowanie minimum jedną pralnicą tunelową oraz dwoma środkami transportu 
przystosowanymi do przewozu bielizny szpitalnej wraz z opiniami sanitarnymi Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego dotyczących środków transportu.. 

• W ogłoszeniu powinno być: 6.2.5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i 
urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca. W przypadku, gdy 
wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował należy załączyć do 
oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych urządzeń i narzędzi. 
Wykaz musi potwierdzać dysponowanie minimum jedną pralnicą spełniającą wymogi punktu 7 
rozdziału XIV Pralnia Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 
2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2006 r., Nr 213, poz. 
1568), oraz dwoma środkami transportu przystosowanymi do przewozu bielizny szpitalnej wraz 
z opiniami sanitarnymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczących środków transportu.. 


