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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 551361-N-2020

Data: 17.06.2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny

11026815000000, ul. ul. Stępińska  19/25, 00-739  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,

tel. 22 318 60 00, e-mail zp@szpitalczerniakowski.waw.pl, faks 22 318 63 41.

Adres strony internetowej (url): www.szpitalczerniakowski.waw.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług

polegających na zapewnieniu pracowników tymczasowych do wykonywania pracy tymczasowej

w charakterze personelu pomocniczego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o.

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie

usług polegających na zapewnieniu pracowników do wykonywania pracy w charakterze

personelu pomocniczego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II
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Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pracowników

tymczasowych w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o. o. Przedmiotem usług jest utrzymanie

ciągłości prac higienicznych na oddziałach szpitalnych, na blokach operacyjnych w SOR, CS

oraz Przychodni Przyszpitalnej. Praca w cyklu 8 godzinnym oraz dyżury 12 godzinne. Opis

podstawowych prac higienicznych dla w/w zakresu: - praca fizyczna polegająca na sprzątaniu

pomieszczeń szpitalnych, myciu i czyszczeniu powierzchni ścian, posadzek, stałych zabudów

i stałego wyposażenia pomieszczeń ( bez urządzeń medycznych) przy użyciu powierzonego

ręcznego sprzętu (miotły, zmywaki, mopy) - obsługa tzw. wózków higienicznych

wyposażonych w pojemniki z płynami do dezynfekcji, ściereczki w 3 kolorach ( każda do

innego przeznaczenia) kontenery do gromadzenia odpadków itp. - usuwanie odpadków z

pomieszczeń szpitalnych i przekazywanie do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadków,

- czyszczenie łóżek ze zmianą pościeli i przygotowywanie ich do użytku przez pacjentów, -

zmienianie i uzupełnianie podręcznych środków higieny: ręczniki, papier toaletowy, myło, -

sprzątanie toalet pacjentów, personelu medycznego, socjalnych i pomocniczych wraz z

dezynfekcją powierzchni pionowych i poziomych, - sprzątanie pomieszczeń na blokach

operacyjnych pod nadzorem Oddziałowych z dezynfekcją powierzchni pionowych i

poziomych wraz ze sprzętem podstawowym stoły operacyjne, stoliki, taborety, szafki

medyczne itp. - współpraca z innymi pracownikami DHS i wykonywanie poleceń Kierownika

DHS oraz bieżących koniecznych prac w wyznaczonych strefach szpitala, - uczestnictwo w

okresowych szkoleniach dotyczących wykonywania prac higienicznych i stosowania środków

dezynfekcji oraz stosowania zasad i przepisów BHP, - zachowanie ogólnych zasad

bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i danych wrażliwych obowiązujących na terenie

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. w Warszawie.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pracowników w

Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o. o. Przedmiotem usług jest utrzymanie ciągłości prac

higienicznych na oddziałach szpitalnych, na blokach operacyjnych, w Szpitalnym Oddziale
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Ratunkowym, Centralnej Sterylizatornii oraz Przychodni Przyszpitalnej. Praca w cyklu 8

godzinnym oraz dyżury 12 godzinne. Opis podstawowych prac higienicznych dla w/w

zakresu: a) wycieranie na mokro parapetów okiennych, kaloryferów, mebli (szafki, łóżka,

półki, krzesła), biurek, gablot, konsoli oraz drzwi, b) mycie luster, osłon żarówek,

umywalek, baterii kranowych oraz glazury i lamperii, c) mycie i dezynfekcja pojemników

na mydło płynne, na środek dezynfekcyjny oraz na ręczniki papierowe, d) opróżnianie,

mycie i dezynfekcja kubłów oraz stelaży na śmieci; mycie i dezynfekcja kółek wózków

zabiegowych, e) wyniesienie odpadów komunalnych do brudownika oddziałowego, f)

mycie podłóg, cokołów, klamek detergentem i środkiem dezynfekcyjnym, g) wycieranie

zewnętrznych powierzchni lamp bakteriobójczych detergentem, a wewnętrznych

powierzchni lamp oraz świetlówek 70% spirytusem. Prace wykonywane w obecności

elektryka, h) przecieranie na mokro kabli, drenów, i) mycie wanien, brodzików, zasłon

prysznicowych detergentami i środkami dezynfekcyjnymi, j) mycie sedesów, desek

sedesowych detergentami oraz środkami dezynfekcyjnymi, k) według potrzeby generalne

sprzątanie (z wysunięciem szafek i innego sprzętu), mycie ścian, wywietrzników, siatek w

oknach, żaluzji, rolet, l) mycie okien, zmiana firan i zasłon, m) zebranie ze stelaży worków

z odpadami medycznymi, opisanie ich (zgodnie z obowiązującą procedurą) i wyniesienie do

brudownika oddziałowego, n) każdorazowo po zakończonym sprzątaniu należy uzupełnić

dokumentację tzn. w Kontrolkach czystości Oddziału należy odznaczyć „x” wykonaną

czynność, potwierdzając podpisem, prowadzić dokumentację, zgodnie z istniejącymi w

Szpitalu uregulowaniami, wykonywać inne polecenia przełożonego związane z

wykonywaną pracą, o) zmiana pościeli na łóżku pacjenta. Liczenie pościeli brudnej w

momencie wkładania jej do odpowiedniego worka. Policzoną pościel brudną zapakować do

niebieskiego worka, natomiast pościel skażoną do czerwonego, opisane i zamknięte worki

(zgodnie z obowiązująca procedurą) umieścić w brudowniku oddziałowym, p) mycie

zewnętrznych części sprzętu tj: ssaka, stojaków do kroplówek, q) mycie i dezynfekcja

basenów oraz kaczek, r) współpraca z innymi pracownikami DHS i wykonywanie poleceń

Kierownika DHS oraz bieżących koniecznych prac w wyznaczonych strefach szpitala, s)

uczestnictwo w okresowych szkoleniach dotyczących wykonywania prac higienicznych i

stosowania środków dezynfekcji oraz stosowania zasad i przepisów BHP, t) zachowanie

ogólnych zasad bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i danych wrażliwych

obowiązujących na terenie Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Warszawie. Pracownicy

wykonujący pracę na blokach operacyjnych dodatkowo wykonywać będą: a) dezynfekcję
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stołów operacyjnych - każdego dnia rano przed zabiegami, b) mycie i dezynfekcję stołu

operacyjnego, lampy operacyjnej, podłogi i wózka do przewożenia chorych - po każdej

operacji, c) mycie i dezynfekcję kabli, drenów, d) po zakończonych zabiegach

operacyjnych gruntowne sprzątanie - dezynfekcja powierzchni pionowych (ściany, drzwi,

okna, kaloryfery), kontaktów, lamp operacyjnych, sprzętu medycznego (stoliki, szafki,

stojaki na kroplówki, wysięgniki, stelaże na worki plastikowe, podesty), e) mycie i

dezynfekcję glazury i podłogi w Sali Przedoperacyjnej, f) mycie i dezynfekcja glazury,

podłogi, umywalek i baterii w Instrumentarium.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny

system zakupów: miesiącach: 6 Okres w miesiącach: 6

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres,

na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony

dynamiczny system zakupów: miesiącach: 5 Okres w miesiącach: 5

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.1

W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do

rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do

rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – dotyczy Wykonawców, którzy

posiadają status agencji zatrudnienia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby Wykonawcy

W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje

zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby

Wykonawcy – dotyczy Wykonawców, którzy posiadają status agencji zatrudnienia
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