
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 92833-2012 z dnia 2012-04-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie kompleksowej usługi prania i dezynfekcji, suszenia oraz obróbki 

(prasowanie, maglowanie) bielizny szpitalnej w szacunkowej ilości 135 000 kg i w asortymencie okreslonym w 

załączniku nr 2 do SIWZ -... 

Termin składania ofert: 2012-05-08  

Numer ogłoszenia: 100227 - 2012; data zamieszczenia : 07.05.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  92833 - 2012 data 24.04.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).  

W ogłoszeniu jest:  Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia spełnią wykonawcy, którzy: - 

zrealizowali, bądź są w trakcie realizacji minimum dwóch usług dla jednostek publicznej służby zdrowia 

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia ofert, 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. Każda z wykazanych usług ma 

być zrealizowana w ramach odrębnej umowy. Każda z wykazanych usług musi opiewać na kwotę nie 

mniejszą niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku umów zawartych 

na okres dłuższy niż 12 miesięcy opisany wyżej warunek uważa się za spełniony, jeżeli wartość usługi w 

przeliczeniu na okres 12 miesięcy w stosunku do okresu obowiązywania umowy wynosi nie mniej niż 

350 000 zł. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku umów zawartych na okres krótszy 

niż okres 12 miesięcy uznaje się za spełniony, jeżeli wartość umowy wynosi co najmniej 350 000 zł..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia spełnią wykonawcy, którzy: 

zrealizowali, bądź są w trakcie realizacji minimum dwóch usług dla jednostek publicznej służby zdrowia 

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot 
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zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia 

dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Każda z wykazanych usług ma 

być zrealizowana w ramach odrębnej umowy. Przedmiotem każdej z umów powinno być pranie i 

dezynfekcja co najmniej 120 000 kg bielizny rocznie. W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 

12 miesięcy opisany wyżej warunek uważa się za spełniony, jeżeli ilość wypranej i zdezynfekowanej 

bielizny w przeliczeniu na 12 miesięcy w stosunku do okresu obowiązywania umowy wynosi nie mniej 

niż 120 000 kg. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku umów zawartych na okres 

krótszy niż okres 12 miesięcy uznaje się za spełniony, jeżeli przedmiotem umowy jest pranie i 

dezynfekcja co najmniej 120 000 kg bielizny szpitalnej..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

08.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. 

Kaczyńskiego SPZOZ ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 14.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. 

Kaczyńskiego SPZOZ ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin.  
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