
Ogłoszenie nr 500061868-N-2018 z dnia 21-03-2018 r.

Nowy Tomyśl:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 533392-N-2018

Data: 19/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, Krajowy

numer identyfikacyjny 63982000400000, ul. ul. Poznańska  30, 64300   Nowy Tomyśl, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4427314, 4427311, e-mail spzoz18@post.pl, faks

614 422 152.

Adres strony internetowej (url): www.szpital-nowytomyśl.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Zamawiającego

kompleksowych usług pralniczych bielizny i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny w

systemie RFID - bezdotykowego monitorowania bielizny. Szacunkowa roczna ilość prania

wynosi: • ok. 23.000 kg prania bielizny będącej własnością Zamawiającego, • ok. 70.000 kg

prania bielizny wydzierżawionej od Wykonawcy, • ok. 6.000 sztuk prania odzieży ochronnej

będącej własnością Zamawiającego, Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia

zamówienia do 20% ilości zamówienia podstawowego na zasadach prawa opcji. Zamawiający

zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania
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umowy. Prawo opcji nie stanowi jednak obowiązku, z którego Wykonawcy przysługiwałoby

roszczenie wobec Zamawiającego. Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej odbywać się

będzie zgodnie z: a) wymogami sanitarno - epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i

prania w zależności od rodzaju asortymentu prania, stopnia jego zabrudzenia i skażenia, w

szczególności wymaganiami dotyczącymi pralni z barierą higieniczną, czyli mechanicznym i

funkcjonalnym podziałem na strefę brudną i czystą; procedur higienicznych, możliwości

wykonania wymazów bielizny czystej; b) technologią i warunkami obowiązującymi w

placówkach służby zdrowia bezwzględnie przestrzegając w tym względzie zarządzeń i

zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Zakładu Higieny [PZH], c)

Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia

2008 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm.); 2) Wykonawca ponosić będzie

odpowiedzialność za wykonanie usługi pralniczej w zakresie jakości i zgodności z wymogami

sanitarnymi wobec organów kontroli, w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej [PIS]

i Państwowej Inspekcji Pracy [PIP]. Wykonawca musi posiadać pozytywną opinię PIS na

świadczenie usług pralniczych oraz pozytywną opinię tego organu pod względem spełnienia

warunków sanitarnych środków transportu, którymi Wykonawca będzie realizował odbiór i

dostawę poszczególnych partii prania. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zastrzega

sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia jeden raz na kwartał badań

mikrobiologicznych czystości wypranej bielizny. 3) Kompleksowa usługa pralnicza bielizny i

odzieży szpitalnej będąca przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje w zależności od

rodzaju powierzonego asortymentu prania: - dezynfekcję, - pranie, - czyszczenie chemiczne, -

krochmalenie, - suszenie, - maglowanie, - prasowanie, - bieżące reperacje, - segregację i

pakowanie Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz zasady

jego realizacji zostały określone w załączniku nr 1A do SIWZ - Szczegółowy Opis

Przedmiotu Zamówienia, który zawiera stan bielizny potrzebny do funkcjonowania

oddziałów. Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu

zamówienia przedstawione są również we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do

SIWZ. 4) Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób

wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o

pracę. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał przy realizacji zamówienia

pracowników na podstawie umowy o pracę tzn. osób wykonujących czynności wchodzące w

skład przedmiotu zamówienia polegające na: praniu, maglowaniu, suszeniu, składaniu,

sortowaniu, pakowaniu, znakowaniu, transportowaniu jeżeli wykonanie tych czynności polega
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na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

- Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający

zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących w/w

czynności poprzez żądanie dostarczenia przez wykonawcę lub podwykonawcę: -

oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w

związku z realizacją zamówienia, - kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko

osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy,

rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu; - dokumentów potwierdzających opłacanie

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o

pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć

postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem

imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę

do ubezpieczeń. W przypadku nie przedłożenia przedmiotowych dokumentów na wezwanie

zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych oraz odstąpienia od umowy.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla

Zamawiającego kompleksowych usług pralniczych bielizny i odzieży ochronnej wraz z

dzierżawą bielizny w systemie RFID - bezdotykowego monitorowania bielizny.

Szacunkowa roczna ilość prania wynosi: • ok. 23.000 kg prania bielizny będącej własnością

Zamawiającego, • ok. 70.000 kg prania bielizny wydzierżawionej od Wykonawcy, • ok.

6.000 sztuk prania odzieży ochronnej będącej własnością Zamawiającego, Zamawiający

przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia do 20% ilości zamówienia podstawowego

na zasadach prawa opcji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z

prawa opcji w okresie obowiązywania umowy. Prawo opcji nie stanowi jednak obowiązku,

z którego Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego. Świadczenie

kompleksowej usługi pralniczej odbywać się będzie zgodnie z: a) wymogami sanitarno -

epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od rodzaju

asortymentu prania, stopnia jego zabrudzenia i skażenia, w szczególności wymaganiami

dotyczącymi pralni z barierą higieniczną, czyli mechanicznym i funkcjonalnym podziałem

na strefę brudną i czystą; procedur higienicznych, możliwości wykonania wymazów

bielizny czystej; b) technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby

zdrowia bezwzględnie przestrzegając w tym względzie zarządzeń i zaleceń Głównego

Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Zakładu Higieny [PZH], c) Ustawą o

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r.
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(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm.); 2) Wykonawca ponosić będzie

odpowiedzialność za wykonanie usługi pralniczej w zakresie jakości i zgodności z

wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli, w szczególności Państwowej Inspekcji

Sanitarnej [PIS] i Państwowej Inspekcji Pracy [PIP]. Wykonawca musi posiadać

pozytywną opinię PIS na świadczenie usług pralniczych oraz pozytywną opinię tego

organu pod względem spełnienia warunków sanitarnych środków transportu, którymi

Wykonawca będzie realizował odbiór i dostawę poszczególnych partii prania.

Zamawiający w trakcie realizacji umowy zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy

przedstawienia jeden raz na kwartał badań mikrobiologicznych czystości wypranej

bielizny. 3) Kompleksowa usługa pralnicza bielizny i odzieży szpitalnej będąca

przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje w zależności od rodzaju powierzonego

asortymentu prania: - dezynfekcję, - pranie, - czyszczenie chemiczne, - krochmalenie, -

suszenie, - maglowanie, - prasowanie, - bieżące reperacje, - segregację i pakowanie

Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz zasady jego

realizacji zostały określone w załączniku nr 1A do SIWZ - Szczegółowy Opis

Przedmiotu Zamówienia, który zawiera stan bielizny potrzebny do funkcjonowania

oddziałów. Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu

zamówienia przedstawione są również we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5

do SIWZ. 4) Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę

osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie

umowy o pracę. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał przy realizacji

zamówienia pracowników na podstawie umowy o pracę tzn. osób wykonujących

czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na: praniu,

maglowaniu, suszeniu, składaniu, sortowaniu, pakowaniu, znakowaniu, transportowaniu

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.

poz. 108, z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania

zatrudnienia osób wykonujących w/w czynności poprzez żądanie dostarczenia przez

wykonawcę lub podwykonawcę: - oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia, - kopii umów o

pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz

zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu; -

dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i
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zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o

liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia

właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska,

dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

W przypadku nie przedłożenia przedmiotowych dokumentów na wezwanie

zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych oraz odstąpienia od umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia do

20% ilości zamówienia podstawowego na zasadach prawa opcji. Zamawiający

zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w okresie

obowiązywania umowy. Prawo opcji nie stanowi jednak obowiązku, z którego

Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego. Możliwe jest

przedłużenie okresu obowiązywania Umowy na okres max. 6 miesięcy w przypadku

niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 4. lub w przypadku skorzystania z

prawa opcji.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia

zamówienia do 20% ilości zamówienia podstawowego na zasadach prawa opcji.

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w okresie

obowiązywania umowy. Prawo opcji nie stanowi jednak obowiązku, z którego

Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego. Możliwe jest

przedłużenie okresu obowiązywania Umowy na okres max. 6 miesięcy w przypadku

niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 4. lub w przypadku skorzystania z

prawa opcji. Podane w formularzu asortymentowo-cenowym ilości poszczególnego

asortymentu prania są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności

od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, nie więcej niż o 30%.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.2)

W ogłoszeniu jest: d) dokument potwierdzający, iż Wykonawca posiada wdrożony i
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certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz system zarządzania

środowiskiem ISO 14001:2004 w zakresie co najmniej usług prania, czyszczenia

chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania oraz renowacji i kompletowania

wraz z transportem dla placówek służby zdrowia. e) Opinię sanitarną wydaną przez

właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą dopuszczenia do

użytkowania minimum jednego środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza

użyć do wykonania usługi f) Aktualna opinia lub dokument równoważny wydany

przez Państwowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce

wykonywania usługi, że Wykonawca posiada pralnię z barierą higieniczną oraz jest

przystosowana do prania bielizny szpitalnej, w tym noworodkowej i zakaźnej oraz

że Wykonawca pozostaje pod stałym nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.

(Potwierdzeniem jest ostatni protokół kontroli sanepidu.) g) dokument

potwierdzający wdrożenie systemu RABC lub równoważnego systemu zarządzania

jakością higieny w pralni h) Certyfikaty środków piorących i dezynfekcyjnych,

które będzie stosował Wykonawca przy realizacji usługi, i) Plan (opis) technologii

prania

W ogłoszeniu powinno być: d)dokument potwierdzający, iż Wykonawca posiada

wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz system

zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004 w zakresie co najmniej usług prania,

czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania oraz renowacji i

kompletowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia. e) Opinię

sanitarną wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego,

dotyczącą dopuszczenia do użytkowania minimum jednego środka transportu,

jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi f)Aktualna opinia lub

dokument równoważny wydany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego

właściwego ze względu na miejsce wykonywania usługi, że Wykonawca posiada

pralnię z barierą higieniczną oraz jest przystosowana do prania bielizny szpitalnej,

w tym noworodkowej i zakaźnej oraz że Wykonawca pozostaje pod stałym

nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. (Potwierdzeniem jest ostatni protokół

kontroli sanepidu.) g)dokument potwierdzający wdrożenie systemu RABC lub

równoważnego systemu zarządzania jakością higieny w pralni h) wykaz środków

piorących i dezynfekcyjnych, które będzie stosował Wykonawca przy realizacji

usługi i) Karty charakterystyki dla środków piorących i dezynfekcyjnych, które
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będzie stosował Wykonawca przy realizacji usługi, j)Opis technologii prania
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