
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 199185-2011 z dnia 2011-07-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głubczyce

Świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ w Głubczycach, wielkość zamówienia wynosi 120.000 kilogramów prania

w okresie 24 miesięcy

Termin składania ofert: 2011-08-16

Numer ogłoszenia: 209841 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 199185 - 2011 data 21.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100

Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4801170, fax. 077 4801171.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.

W ogłoszeniu jest: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ : a) o dysponowaniu pralnią

spełniającą wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r ( Dz. U. z 2006r Nr

213, poz. 1568 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000r ( Dz. U. 40, poz. 469 ) oraz

posiadaniu pozytywnej opinii sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach wydanej przez

upoważniony do tego organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) o posiadaniu aktualnego badania

mikrobiologicznego wykonanego w pralni celem potwierdzenia skuteczności dezynfekcji w procesie prania, z

roku 2009 (minimum 2 badania, potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno - Epidemiologiczną), c)

posiadaniu aktualnego badania mikrobiologicznego wózków do transportu bielizny celem potwierdzenia

skuteczności dezynfekcji, z roku 2009 (minimum 2 badania, które zostały potwierdzone przez właściwą Stację

Sanitarno - Epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium), d) posiadaniu pozytywnej opinii sanitarnej

dotyczącej środków transportu wydanej przez upoważniony do tego organ zgodnie z obowiązującymi

przepisami, e) że używane środki piorące stosowane w procesie prania zgodne są z określonymi normami na

podstawie ustawy o systemie zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z

późniejszymi zmianami), środki dezynfekcyjne zgodne są z ustawą o wyrobach medycznych oraz o posiadaniu

świadectwa rejestracji dla produktów biobójczych do dezynfekcji zgodnie z ustawą o produktach biobójczych z

13 września 2002r (Dz. U. z 2002r Nr 175, poz. 1433 z późn. zmianami)..

W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ : a) dysponuję pralnią

posiadającą barierę higieniczną pomiędzy stroną brudną i czystą wykonaną poprzez fizyczny i funkcjonalny

podział na strefę brudną i czystą, eliminujący stykanie się stykanie bielizny czystej z brudną; b) dysponuje
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pralnią posiadającą urządzenia pralnicze wmontowane w ścianę dzielącą pralnie na strefę brudną i czystą, z

otworami do załadunku prania po stronie brudnej i wyładunku po stronie czystej; c) posiadam urządzenia

pralnicze wmontowane w ścianę dzielącą pralnie na strefę brudną i czystą, z otworami do załadunku prania po

stronie brudnej i wyładunku po stronie czystej; d) posiadam maszyny pralnicze wyposażone w automatyczny

system dozujący środki piorące i dezynfekujące oraz urządzenie kontrolujące parametry procesu prania i

dezynfekcji; e) posiadam wmontowane w ścianę bariery higienicznej przelotowe automatyczne urządzenie do

mycia i dezynfekcji wózków do transportu bielizny; f) posiadam tunel pralniczy; g) dysponuję pralnią spełniającą

wymogi Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. (Dz. U. 40, poz. 469) oraz posiadam

pozytywną opinię sanitarną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach wydaną przez upoważniony

do tego organ zgodnie z obowiązującymi przepisami; h) posiadam aktualne badania mikrobiologiczne wykonane

w pralni celem potwierdzenia skuteczności dezynfekcji w procesie prania, z roku 2011 minimum 1 badanie,

potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno - Epidemiologiczną; i) posiadam aktualne badania

mikrobiologiczne wózków do transportu bielizny celem potwierdzenia skuteczności dezynfekcji, z roku 2011

minimum 1 badanie, które zostały potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub

akredytowane laboratorium; j) posiadam pozytywną opinię sanitarną dotyczącą środków transportu wydaną

przez upoważniony do tego organ zgodnie z obowiązującymi przepisami; k) środki piorące stosowane w

procesie prania zgodne są z określonymi normami na podstawie ustawy o systemie zgodności z 30 sierpnia

2002 r. (Dz.U.04.204.2087 j.t. ze zm.), środki dezynfekcyjne zgodne są z ustawą o wyrobach medycznych oraz

posiadam świadectwo rejestracji dla produktów biobójczych do dezynfekcji zgodnie z ustawą o produktach

biobójczych z 13 września 2002 r. (Dz.U.07.39.252 tekst jed. ze zm.)..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: 16.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w

Głubczycach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, sekretariat III piętro.

W ogłoszeniu powinno być: 18.08.2011 godzina 10:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Zdrowotnej w Głubczycach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, sekretariat III piętro.
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