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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) Aktualną informację (np. opinia sanitarna, decyzja, zaświadczenie) właściwego organu sanitarno –
epidemiologicznego, potwierdzającą, że pralnia, w której świadczona będzie usługa jest pod stałym
nadzorem sanitarno – epidemiologicznym w tym, stwierdzającą, że pralnia posiada barierę higieniczną
między stroną brudną i czystą. b) Aktualne informacja (np. opinia sanitarna, decyzja, zaświadczenie)
właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego, dotyczące pozytywnej oceny środków transportu,
jakich Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi, c) Dokumentacja dotycząca szczegółowego opisu
procesu technologicznego prania i dezynfekcji bielizny: bielizny płaskiej, bielizny noworodkowej, bielizny
fasonowej, kocy, , mopów potwierdzona przez producenta tych środków lub autoryzowanego
przedstawiciela (autoryzacja czytelna), d) Ostatni raport serwisowy potwierdzający nadzór nad
stosowaną technologią prania, nie starszy niż z ostatnich 6 –ciu miesięcy licząc od daty składania ofert.
e) Wykaz zaoferowanych przez Wykonawcę profesjonalnych środków piorąco - dezynfekujących, jakich
Wykonawca zamierza użyć w trakcie realizacji usługi ze szczególnym uwzględnieniem środków piorąco
dezynfekcyjnych do bielizny noworodkowej (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) f) Ulotki
informacyjne w języku polskim dla zaoferowanych środków piorących i dezynfekujących. g) Protokół z
ostatniej kontroli sanitarno – epidemiologicznej przeprowadzonej w pralni, w której Wykonawca będzie
świadczył usługi . h) h) Badania mikrobiologiczne wykonane przez niezależny podmiot uprawniony do
kontroli jakości posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji z ostatniego kwartału 2019 roku,
potwierdzające czystość mikrobiologiczną w strefie czystej : -bielizny płaskiej, czystej np. poszwa,
prześcieradło, -kocy, -mopów, - wózków transportowych
W ogłoszeniu powinno być:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) Aktualną informację (np. opinia sanitarna, decyzja, zaświadczenie) właściwego organu sanitarno –
epidemiologicznego, potwierdzającą, że pralnia, w której świadczona będzie usługa jest pod stałym
nadzorem sanitarno – epidemiologicznym w tym, stwierdzającą, że pralnia posiada barierę higieniczną
między stroną brudną i czystą. b) Aktualne informacja (np. opinia sanitarna, decyzja, zaświadczenie)
właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego, dotyczące pozytywnej oceny środków transportu,
jakich Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi, c) Dokumentacja dotycząca szczegółowego opisu
procesu technologicznego prania i dezynfekcji bielizny: bielizny płaskiej, bielizny noworodkowej, bielizny
fasonowej, kocy, , mopów potwierdzona przez producenta tych środków lub autoryzowanego
przedstawiciela (autoryzacja czytelna), d) Ostatni raport serwisowy potwierdzający nadzór nad
stosowaną technologią prania, nie starszy niż z ostatnich 6 –ciu miesięcy licząc od daty składania ofert.

e) Wykaz zaoferowanych przez Wykonawcę profesjonalnych środków piorąco - dezynfekujących, jakich
Wykonawca zamierza użyć w trakcie realizacji usługi ze szczególnym uwzględnieniem środków piorąco
dezynfekcyjnych do bielizny noworodkowej (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) f) Ulotki
informacyjne w języku polskim dla zaoferowanych środków piorących i dezynfekujących. g) Protokół z
ostatniej kontroli sanitarno – epidemiologicznej przeprowadzonej w pralni, w której Wykonawca będzie
świadczył usługi . h) Badania mikrobiologiczne wykonane przez niezależny podmiot uprawniony do
kontroli jakości posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nie starsze niż z ostatniego
kwartału 2019 roku, potwierdzające czystość mikrobiologiczną w strefie czystej : - bielizny płaskiej,
czystej np. poszwa, prześcieradło, - kocy, - mopów, - wózków transportowych

