
Ogłoszenie nr 624966-N-2019 z dnia 2019-11-26 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy: Usługa serwisu bielizny szpitalnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
Nie 

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych 
Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 
do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, krajowy 
numer identyfikacyjny 30662100000000, ul. ul. Traugutta  7 , 62-400  Słupca, woj. wielkopolskie, 
państwo Polska, tel. 632 752 300, e-mail spzoz@slupca.com, faks 632 752 116. 
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.slupca.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 



postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL) 
Tak 
www.szpital.slupca.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Tak 
www.szpital.slupca.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem 
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za
pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca, budynek C, sekretariat 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa serwisu bielizny szpitalnej 
Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/PN/382/26/2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 



II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 
do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy: 

II.4) 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 serwis bielizny szpitalnej – średnia miesięczna waga 
suchej bielizny wynosi ok. 6000 kg. Organizacja przedmiotu zamówienia: 1. Bielizna będąca 
przedmiotem zamówienia stanowi w części własność Wykonawcy. Minimalna ilość bielizny jaką 
musi zaoferować Wykonawca to: poszwy - 320 szt. o wymiarach min. 200 x 150 cm, poszwy 
młodzieżowe - 30 szt. o wymiarach min. 150 x 100 cm, prześcieradła - 300 szt. o wymiarach min. 
220 x 150cm, poszewki – 300 szt. o wymiarach min. 80 x 70 cm, podkłady - 200 szt. o wymiarach 
min. 150 x 100 cm. Odbiór bielizny brudnej i dostawa bielizny czystej odbywać się będzie jeden raz
dziennie w godzinach ustalonych z Wykonawcą przez Zamawiającego od poniedziałku do soboty a 
w przypadku świąt, dni wolnych od pracy dopuszczalna jest jednodniowa przerwa w odbiorze i 
dostarczaniu bielizny. 2. Dostawa czystej bielizny w dniach odbioru brudnej – na zasadzie 
wymiany. Wózki do przewozu brudnej i czystej bielizny zapewnia Wykonawca. Wózki podlegają 
dezynfekcji w siedzibie Wykonawcy. 3. Odbiór brudnej bielizny z punktu zdawczo-odbiorczego 
Zamawiającego. 4. Dostawa czystej bielizny do punktu odbioru czystej bielizny Zamawiającego 5. 
Podstawowy zakres usługi serwisowej obejmuje: pranie, maglowanie, prasowanie, dezynfekowanie,
naprawy. Wszystko zgodnie ze wskazaniem producenta bielizny lub Zamawiającego z 
uwzględnieniem przeprowadzenia pełnego procesu prania i dezynfekcji asortymentu, który nie 
może być prany w temperaturze powyżej 40°C lub 60°C (np. koce, poduszki). 6. Bielizna szpitalna 
oraz odzież podlega procesowi dezynfekcji (dezynfekcję należy przeprowadzić zgodnie z 
aktualnymi wymogami). 7. Rodzaj dokumentacji zdawczo-odbiorczej ustali Zamawiający usługi w 
porozumieniu z Wykonawcą. 8. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania i przewozu brudnej i 
czystej bielizny w zakresie realizacji umowy a Zamawiający wymaga od profesjonalisty staranności
oraz zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych (np. brudna bielizna w zależności od jej 
rodzaju, odbierana jest: - w workach poliestrowych samorozwiązywalnych (zabrudzona) - w 
workach samorozpuszczalnych i poliestrowych samorozwiązywalnych (zakażona) - w workach 
poliestrowych samorozwiązywalnych i jednorazowych foliowych (zanieczyszczona). Czysta 
bielizna przywożona w formie ofoliowanych paczek, odzież robocza pracowników – ofoliowana na 
wieszakach. 9. Worki zapewnia wykonawca. 10. Odbiór bielizny brudnej i dostawy bielizny czystej 
winny być realizowane bezpłatnym transportem Wykonawcy do punktu zdawczo-odbiorczego 
zamawiającego - transport na koszt i ryzyko Oferenta usługi. 11. Czas wykonywania usługi serwisu 
nie powinien przekraczać 24 godzin od momentu odbioru od zamawiającego bielizny brudnej do 
momentu przekazania do magazynu bielizny czystej. 12. Ilości bielizny przekazywanej do prania 
będą uzależnione wyłącznie i ściśle od bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie trwania 
umowy. 13. Pranie musi odbywać się zgodnie z wymogami obowiązującymi w służbie zdrowia ze 
szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących szpitala - właściwa technologia i oddzielne 



cykle prania bielizny zakażonej i z Bloku Operacyjnego. W przypadku prania bielizny 
noworodkowej wymagana jest oddzielna pralnica (do oferty należy dołączyć oświadczenie o 
spełnianiu tego wymogu). Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby 
wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące zadania 
związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040, ze zm.) Zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez 
nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju 
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) pranie b) 
maglowanie c) prasowanie d) dezynfekowanie e) naprawy W trakcie realizacji zamówienia 
zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie
spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 
świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 
27.04.2016 r. RODO, dalej zwanego Rozporządzeniem RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o 
ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 



traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. W przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta Wykonawcy nie spełniająca
powyższych wymagań podlega odrzuceniu. Przedmiot zamówienia został oznaczony następującym 
kodem CPV: 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6, 98.31.50.00-4. 

II.5) Główny kod CPV: 98310000-9 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
98311000-6

98315000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  24   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości 100.000,00 PLN potwierdzającą, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: - przedłoży 
wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwóch usług 



porównywalnych złożonością i wielkością z niniejszym zamówieniem, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy (usługi) te zostały 
wykonane należycie, - oświadczy, że pralnia posiada barierę sanitarno – higieniczną. - przedłoży 
wykaz niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia narzędzi i urządzeń oraz środków 
transportu (załącznik nr 6), - posiada technologie prania dla poszczególnych rodzajów bielizny: 
bielizna zabrudzona – ogólnoszpitalna, bielizna zakażona, bielizna zanieczyszczona (skażone krwią,
wydalinami itp. pochodzące z Bloku Operacyjnego i pozostałych jednostek szpitalnych), bielizna 
noworodkowa. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) 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 3 
USTAWY PZP: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku 
składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie 
zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. 2. Aktualna informacja z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
III.5) 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 1 
USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień w przypadku jeżeli 
osoba podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku, jeżeli 
pełnomocnictwo nie jest wystawione w formie aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć 
Wykonawcy /za wyjątkiem sytuacji, gdy jest wystawione na tzw. „papierze firmowym”/ oraz 



pieczątkę imienną wystawiającego pełnomocnictwo oraz jego podpis. W przypadku, gdy dołączone 
do oferty pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z 
oryginałem poświadczyła osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
wymienione w umowie spółki lub w odpowiednim rejestrze albo notariusz. 2. Koncesje, zezwolenia
lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem 
publicznym, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek. W przypadku, gdy nie jest wymagana 
koncesja, zezwolenie lub licencja należy wystawić oświadczenie o braku konieczności posiadania 
ww. dokumentów. 3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat co 
najmniej dwóch usług porównywalnych złożonością i wielkością z niniejszym zamówieniem, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy
(usługi) te zostały wykonane należycie. 4. Wykaz niezbędnych do wykonywania przedmiotu 
zamówienia narzędzi i urządzeń oraz środków transportu (załącznik nr 6). 5. Kopia opłaconej 
polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł wraz z dowodem zapłaty składki 
z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) 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 
1. Oświadczenie o posiadaniu statystyki parametrów prania i dezynfekcji umożliwiającą 
sprawdzenie warunków prania i dezynfekcji dowolnej partii bielizny (np. wydruk z Washtronica). 2.
Zobowiązanie do odbioru brudnej i przywozu czystej bielizny w ramach realizacji umowy będącej 
przedmiotem niniejszego postępowania z zapewnieniem odpowiednich warunków sanitarnych. 3. 
Potwierdzenie producenta środków piorących o ich stosowaniu. 4. Wykaz stosowanych środków 
piorących i dezynfekcyjnych, które posiadać muszą odpowiednie atesty i certyfikaty uprawniające 
do zastosowania w placówkach ochrony zdrowia, w tym wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. 
Wykonawca usługi zobowiązany będzie przed rozpoczęciem ich stosowania do każdorazowego 
powiadomienia o ewentualnej zmianie środka dezynfekcyjnego i piorącego przedstawiciela 
Zamawiającego (wymagana forma pisemna). 5. Atesty dotyczące stosowanych środków 
potwierdzające następujący zakres działania dezynfekcyjnego: bakteriobójczy, prątkobójczy, 
grzybobójczy, i wirusobójczy a w sytuacjach tego wymagających również działanie sporobójcze, 
wystawione przez zakład, którego metodyka badań skuteczności produktów biobójczych i 
substancji czynnych została zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, np. PZH oraz w przypadku bielizny
noworodkowej również opinię jednostek o dopuszczeniu do stosowania np. Instytutu Matki i 
Dziecka lub placówki rownoważnej 6. Oświadczenie, że pralnia posiada barierę sanitarno – 
higieniczną. 7. Wdrożony plan higieny zapewniający higieniczny obieg bielizny w pralni oraz 
podczas transportu (określający m. in. częstotliwość, miejsce, rodzaj dezynfekcji, mycia itp.). 8. 
Technologie prania dla poszczególnych rodzajów bielizny: bielizna zabrudzona – ogólnoszpitalna 
bielizna zakażona bielizna zanieczyszczona ( skażone krwią, wydalinami itp. pochodzące z Bloku 
Operacyjnego i pozostałych jednostek szpitalnych) bielizna noworodkowa. 9. Oświadczenie 
Oferenta o prowadzeniu okresowej oceny czystości mikrobiologicznej czystego asortymentu, 
powierzchni roboczych w pralni oraz jakości wody. Badania powyższe powinny być wykonane w 
laboratoriach Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub innych laboratoriach, a kopię tych badań 
należy przedstawić Zamawiającemu. Zamawiający wymaga dostarczenia ostatnich badań. 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. 



Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 



W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00

Ilość serwisowanej bielizny 35,00
Jakość 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 



Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 



podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: - zmniejszenie lub 
zwiększenie wielkości lub zakresu zamówienia, - dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia 
wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, - dopuszczalna jest zmiana 
świadczenia wykonawcy na lepszą jakość przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia, - 
kiedy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich 
skutki są korzystne dla Zamawiającego, - strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian 
umowy, a zmiany te nie wywołują niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują 
zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert, - inne 
niekorzystne dla zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko jeżeli z powodu 
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez wykonawcę byłoby połączone z 
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie można było przewidzieć przy
zawarciu umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-12-04, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


