
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym      

                                                                                                        

„Usługa serwisu bielizny szpitalnej”

(Znak postępowania: SPZOZ/ZP/382/13/2021)

Słupca, dnia 03.12.2021 r.
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
tel. 63 275 23 00
NIP: 667-15-34-335
adres poczty elektronicznej: eurbaniak@szpital.slupca.pl
adres strony internetowej: www.szpital.  slupca.pl  
adres  strony  internetowej  prowadzonego  postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://szpital.slupca.pl/bip/
adres strony internetowej na której zamieszczane będą zmiany, wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty  związane  z  prowadzonym  postępowaniem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://szpital.slupca.pl/bip/

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  serwis  bielizny  szpitalnej  –  średnia  miesięczna  waga  suchej
bielizny wynosi ok. 5 300 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).
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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 może 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).
2. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił
na podstawie stosunku pracy 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, 1043 i 1495). 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  stosunku  pracy  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

• pranie,
• maglowanie,
• prasowanie,
• dezynfekowanie,
• 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 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:

3



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 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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych  osobowych  (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 z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane 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 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.
3.  W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji  obejmującego
prawo  do  zwiększenia  zakresu  usługi.  Zamawiający  przewiduje  zwiększenie  zakresu  usługi
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o maksymalnie 10% wartości zamówienia podstawowego.  Wykorzystanie prawa opcji uzależnione
jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na
tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji
kiedy  nastąpi  konieczność  zwiększenia  zakresu  usługi,  w  przypadku  wyczerpania  zakresu
podstawowego.  W  przypadku  nieskorzystania  przez  Zamawiającego  z  prawa  opcji,  albo
w  przypadku  skorzystania  w  niepełnym  zakresie,  Wykonawcy  nie  będą  przysługiwały  żadne
roszczenia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie
jest  podzielony  na  części  ze  względów organizacyjnych,  technicznych  i  ekonomicznych.  Podział
zamówienia  spowodowałby  nadmierne  trudności  techniczne  i  zwiększyłby  koszty  wykonania
zamówienia,  a  także  wymagałby  skoordynowania  działań  różnych  wykonawców  realizujących
zamówienie.
5. Przedmiot zamówienia został oznaczony następującymi kodami CPV: 98310000-9, 98311000-6,
98315000-4.                                                                                     

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest obowiązany realizować przedmiot zamówienia przez okres 24 miesięcy od dnia
zawarcia umowy.

V. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  które  zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.

VI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  KOMUNIKOWAŁ  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI,  ORAZ  INFORMACJE
O  WYMAGANIACH  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH  SPORZĄDZANIA,  WYSYŁANIA
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się  drogą elektroniczną przy  użyciu  miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/,  ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3.  Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane  zostały  w  Regulaminie  korzystania  z  systemu  miniPortal  oraz  Warunkach  korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4.  Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje  warunki  korzystania  z  miniPortalu,  określone  w  Regulaminie  miniPortalu  oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5.  Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych  formularzy  
do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
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6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
7.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  korespondencja  elektroniczna  (inna  niż  oferta
Wykonawcy i  załączniki  do oferty)  odbywa się elektronicznie za pośrednictwem  dedykowanego
formularza  dostępnego  na  ePUAP  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal  (Formularz  do
komunikacji).  Korespondencja  przesłana za  pomocą tego formularza  nie  może być  szyfrowana.
We wszelkiej  korespondencji  związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i  Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail: eurbaniak@szpital.slupca.pl
9.  Dokumenty  elektroniczne  składane  są  przez  Wykonawcę  za  pośrednictwem  Formularza  do
komunikacji  jako  załączniki.  Zamawiający  dopuszcza  również  możliwość  składania  dokumentów
elektronicznych  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  na  adres  e-mail:  eurbaniak@szpital.slupca.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi  
w  rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2020  r.  w  sprawie  sposobu
sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz.
2415).
10.  Zamawiający  nie  przewiduje  sposobu  komunikowania  się  z  Wykonawcami  w inny  sposób  
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych - Maria Grzelak, tel. 63 275 23 00 wew. 379
w sprawach formalnych - Estera Urbaniak, tel. 63 275 23 00 wew. 486.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
przy  czym  pierwszym  dniem  terminu  związania  ofertą  jest  dzień,  w  którym  upływa  termin
składania ofert. Wykonawca jest związany ofertą do dnia   11.01.20  21 r.  
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1) formularz ofertowy,
2) formularz cenowy,
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
4) przedmiotowe środki dowodowe.
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2. Dodatkowo:
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego,  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  lub  innego
właściwego rejestru
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika  z  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  1,  zamawiający  żąda  od  wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy
4)  Pkt  3  stosuje  się  odpowiednio  do  osoby  działającej  w  imieniu  wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
5) Pkt 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego
zasoby  na  zasadach  określonych  w  art.  118  ustawy  lub  podwykonawcy  niebędącego
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

3.  Oferta  musi  być sporządzona  w  języku  polskim,  przy  wykorzystaniu  ogólnie  dostępnych
formatów danych, w szczególności w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xml, .rtf, .xps, .odt
w  formie  elektronicznej  (opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym)  lub  w  postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

1) dokumenty  sporządzone  i  przesyłane  w  formacie  .pdf  zaleca  się  podpisywać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PadES;

2) dokumenty  sporządzone  i  przesyłane  w  formacie  innym  niż  .pdf
(np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml, .rtf, .xps, .odt) zaleca się podpisywać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w formacie XadES;

3) do  składania  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego  zaleca  się  stosowanie
algorytmu SHA-2 (lub wyższego).

5. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem
publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.
6.  Do  przygotowania  oferty  konieczne  jest  posiadanie  przez  osobę  upoważnioną  do
reprezentowania  Wykonawcy kwalifikowanego  podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego
lub podpisu osobistego.
7. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym.  Następnie  z  tego  folderu  Wykonawca  zrobi
folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).
8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca wykorzystanie
formularzy  przekazanych  przez  Zamawiającego.  Dopuszcza  się  w  ofercie  złożenie  załączników
opracowanych  przez  Wykonawcę,  pod  warunkiem,  że  będą  one  identyczne  co  do  treści
z  formularzami  opracowanymi  przez  Zamawiającego.  Oferty  Wykonawców,  którzy  dołączą  do
oferty załączniki o innej treści niż określone w Specyfikacji zostaną odrzucone.
9.  Wykonawca  ma prawo złożyć  tylko  jedną ofertę,  zawierającą  jedną,  jednoznacznie  opisaną
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propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
10.  Wszelkie  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia
16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1010),  które
Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum
(ZIP).  Brak  jednoznacznego  wskazania,  które  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa
oznaczać  będzie,  że  wszelkie  oświadczenia  i  zaświadczenia  składane  w  trakcie  niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji
jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane
przez Zamawiającego, jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia
niezbędnych  działań  w  celu  zachowania  poufności  objętych  klauzulą  informacji  zgodnie
z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy.
11.  Formularz  oferty  oraz  oświadczenie,  o  którym mowa w art.  125 ust.  1  ustawy muszą  być
złożone w oryginale.
12.  Przedmiotowe  środki  dowodowe  oraz  inne  dokumenty  lub  oświadczenia,  sporządzone
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.  W  przypadku  gdy  podmiotowe  środki  dowodowe,  przedmiotowe  środki  dowodowe,  inne
dokumenty,  w  tym  dokumenty,  o  których  mowa  w  art.  94  ust.  2  ustawy,  lub  dokumenty
potwierdzające  umocowanie  do  reprezentowania,  zostały  wystawione  przez  upoważnione
podmioty  jako  dokument  w  postaci  papierowej,  przekazuje  się  cyfrowe  odwzorowanie  tego
dokumentu  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub
podpisem  osobistym,  poświadczające  zgodność  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem
w postaci papierowej.
14.  Oświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej
dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie
do  reprezentowania   –  odpowiednio  wykonawca,  wykonawca  wspólnie  ubiegający  się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2)  przedmiotowych środków dowodowych –  odpowiednio wykonawca lub wykonawca  
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) innych dokumentów,  w tym  dokumentów,  o których  mowa  w art. 94 ust. 2  ustawy  –
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
w  zakresie  dokumentów,  które  każdego  z  nich  dotyczą.  Poświadczenia  zgodności  
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonać również notariusz.

15.  Przez  cyfrowe  odwzorowanie  należy  rozumieć  dokument  elektroniczny  będący  kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią   i jej
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
16.  Podmiotowe środki  dowodowe, w tym oświadczenie,  o  którym mowa w art.  117 ust.  4
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ustawy,  oraz  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  przedmiotowe  środki
dowodowe,  dokumenty,  o  których  mowa  w  art.  94  ust.  2  ustawy,  niewystawione  przez
upoważnione  podmioty,  oraz  pełnomocnictwo  przekazuje  się  w  postaci  elektronicznej
i  opatruje  się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym  lub podpisem
osobistym.
17. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres
e-mail,  za  pośrednictwem  których  prowadzona  będzie  korespondencja  związana
z postępowaniem.

X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.  Wykonawca  składa  ofertę  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia  lub  wycofania  oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany
został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2.  Ofertę  wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w terminie  do  dnia    13.12  .2021  r.,    
do godz. 1  1  :00.  
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

XI. TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   13  .12.2021 r., o godz. 1  2  :00.  
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3.  Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
a)  nazwach albo imionach i  nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie
po usunięciu awarii.
6.  Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania.

XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ustawy
z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp:
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
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a)  udziału  w  zorganizowanej  grupie  przestępczej  albo  związku  mającym  na  celu  popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g)  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu,  o  których  mowa  w  art.  296–307  Kodeksu  karnego,
przestępstwo oszustwa,  o  którym mowa w art.  286  Kodeksu  karnego,  przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270– 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art.  10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej  –  lub  za  odpowiedni  czyn  zabroniony  określony  w  przepisach  prawa
obcego;
1.2.  jeżeli  urzędującego  członka  jego organu  zaradzającego lub  nadzorczego,  wspólnika  spółki  
w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub
komandytowo-akcyjnej  lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1.1;
1.3.  wobec którego wydano prawomocny wyrok  sądu lub  ostateczną decyzję  administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie
do  udziału  w  postępowaniu  albo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  dokonał  płatności
należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. jeżeli  Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca
zawarł  z  innymi  Wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie  konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski
niezależnie od siebie;
1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego  z  wcześniejszego  zaangażowania  tego  Wykonawcy  lub  podmiotu,  który  należy  
z  Wykonawcą  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;
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1.7. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2.  Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o  udzielenie  zamówienia.  Wykluczenie  Wykonawcy  następuje  na  okres  określony  w  art.  111
ustawy.
3.  Wykonawca  nie  będzie  podlegał  wykluczeniu  w  okolicznościach  określonych  w  art.  108  
ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 , jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym  postępowaniem  oraz  spowodowanymi  przez  nie  szkodami,  aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3)  podjął  konkretne  środki  techniczne,  organizacyjne i  kadrowe,  odpowiednie dla  zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a)  zerwał  wszelkie  powiązania  z  osobami  lub podmiotami  odpowiedzialnymi  za  nieprawidłowe
postępowanie Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d)  utworzył  struktury  audytu  wewnętrznego  do  monitorowania  przestrzegania  przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e)  wprowadził  wewnętrzne  regulacje  dotyczące  odpowiedzialności  i  odszkodowań  
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez
Wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy
Wykonawcę.

XIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału
w postępowaniu dotyczące:
a)  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  -  Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli
Wykonawca:
- wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
2 usług serwisu bielizny szpitalnej o wartości min. 250 000 zł brutto. 
- oświadczy, że pralnia posiada barierę sanitarno-higieniczną;
-  przedłoży  wykaz  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  lub  urządzeń  technicznych  dostępnych
wykonawcy  w  celu  wykonania  zamówienia  publicznego  wraz  z  informacją  o  podstawie  do
dysponowania tymi zasobami
- przedstawi opis technologii prania dla poszczególnych rodzajów bielizny:

• bielizna zabrudzona – ogólnoszpitalna
• bielizna zakażona
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• bielizna zanieczyszczona (skażona krwią, wydalinami itp. pochodząca z Bloku operacyjnego i
pozostałych jednostek szpitalnych)

• bielizna noworodkowa.

XIV. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. Do  oferty  wykonawca  dołącza  wypełnione  oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu

i  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu,  przy  czym  w  przypadku  wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej
składa każdy z wykonawców.

2. Przedmiotowe środki dowodowe 
Wykonawca przedkłada wraz z ofertą:

a)  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).
b) 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 równoważnej
c) oświadczenie, że pralnia posiada barierę sanitarno – higieniczną.
d) wdrożony plan higieny zapewniający higieniczny obieg bielizny w pralni oraz podczas  
transportu (określający m. in. częstotliwość, miejsce, rodzaj dezynfekcji, mycia itp.),
e) technologie prania dla poszczególnych rodzajów bielizny:

• bielizna zabrudzona – ogólnoszpitalna
• bielizna zakażona
• bielizna  zanieczyszczona  (skażona  krwią,  wydalinami  itp.  pochodzące  z  Bloku

Operacyjnego i pozostałych jednostek szpitalnych)
• bielizna noworodkowa.

f) oświadczenie  Wykonawcy  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.

Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  przedmiotowych  środków  dowodowych  lub  złożone  
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
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3. Zamawiający będzie żądał na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a)  oświadczenia  wykonawcy,  w  zakresie  art.  108  ust.  1  pkt  5  ustawy,  o  braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji  i  konsumentów (Dz.  U. z 2020 r.  poz.  1076 i  1086),  z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału  w  postępowaniu,  albo  oświadczenia   o  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej  wraz  z  dokumentami  lub  informacjami  potwierdzającymi  przygotowanie
oferty,  oferty  częściowej  lub  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

4. Zamawiający  będzie  żądał  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu:

a)  oświadczenie o posiadaniu  możliwości potwierdzenia parametrów prania i dezynfekcji  
umożliwiającej  sprawdzenie  warunków  prania  i  dezynfekcji  dowolnej  partii  bielizny  
(np. wydruk z Washtronica),
c) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres  
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w tym okresie,  wraz  z  podaniem ich wartości,  
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych  dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  nadal  
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
w  celu  wykonania  zamówienia  publicznego  wraz  z  informacją  o  podstawie  do  
dysponowania tymi zasobami.

Dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca nie załącza do oferty. Zamawiający będzie
ich żądał zgodnie z art. 274 Ustawy.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1.  Wykonawca  poda  cenę  oferty  w  formularzu  ofertowym  sporządzonym  według  wzoru
stanowiącego  załącznik  nr  1  do  SWZ,  jako  cenę  brutto  [z  uwzględnieniem  kwoty  podatku  od
towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po
przecinku.
3. Wykonawca poda w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą
dla  przedmiotu  zamówienia,  obowiązującą  według  stanu  prawnego  na  dzień  składania  ofert.
Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług
(VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty.
4.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
Zamawiający nie dopuszcza walut obcych w rozliczeniach z Wykonawcą.
5.  Jeżeli  wykonawca  będzie  składał  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
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zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania  zamawiającego,  że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził  do  powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania  nazwy  (rodzaju)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
Kryteriami oceny ofert są: cena oraz ilość serwisowanej bielizny.
1. Cena – 60%
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C – liczba punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

2. Ilość serwisowanej bielizny – waga 40%
Zamawiający  kryterium  to  będzie  oceniał  systemem  punktowym.  Punktacja  za  kryterium
przedstawia się następująco:

   lp.      Ilość serwisowanej
bielizny - poziom

    Poszwy Poszwy 
       młodzieżowe

   Prześcieradła     Poszewki     Podkłady      Liczba przyznanych
punktów

1. 0 320 30 300 300 200  0 pkt.

2. 1 380 40 340 340 220 20 pkt.

3. 2 440 50 410 380 250 40 pkt.

Punktacja w zakresie kryterium ilości serwisowanej bielizny będącej własnością Wykonawcy będzie
oceniana na trzech poziomach. Za poziom 0 Wykonawca otrzyma 0 pkt., za poziom 1 – 20 pkt.,
natomiast za poziom 2 – 40 pkt. Wykonawca nie może zaoferować mniejszej ilości bielizny niż na
poziomie 0.

Punkty  uzyskane  za  poszczególne  kryteria  zostaną  zsumowane.  Za  najkorzystniejszą  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans
kryteriów  oceny  ofert.  Pozostałe  oferty  zostaną  sklasyfikowane  zgodnie  z  liczbą  uzyskanych
punktów.
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XVII.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  MUSZĄ  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.  Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  z  uwzględnieniem  
art.  577 pzp,  w terminie  nie  krótszym niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust.  1,  jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną
ofertę.
3.  Wykonawca,  którego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza,  zostanie  poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
warunkach  określonych  w  projektowanych  postanowieniach  umowy,  które  stanowią  załącznik
nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5.  Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  
(w  przypadku  wyboru  ich  oferty  jako  najkorzystniejszej)  przedstawią  Zamawiającemu  umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1.  Środki  ochrony  prawnej  przysługują  Wykonawcy,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego
przepisów pzp ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b)  zaniechanie  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  do  której  Zamawiający  
był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4.  Odwołujący  przekazuje  zamawiającemu  odwołanie  wniesione  w  formie  elektronicznej  albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej,
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
5.  Domniemywa  się,  że  zamawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią  odwołania  przed  upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia,  jeżeli  informacja  została  przekazana  przy użyciu  środków komunikacji  
elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
wobec  treści  dokumentów  zamówienia  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia
ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  dokumentów  zamówienia  na  stronie
internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
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8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej  staranności  można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art. 505 – 590 Ustawy.

XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:

• administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Samodzielny  Publiczny  Zakład
Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca;

• inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej  w  Słupcy  jest  Pani  Agnieszka  Pachuta-Piegsa,  adres  e-mail:
iodo@szpital.slupca.pl;

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6  ust.  1 lit.  c  RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

• odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.
1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas  trwania  umowy  przekracza  4  lata,  okres  przechowywania  obejmuje  cały  czas
trwania umowy;

• obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,
związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  z ustawy Pzp;  

• w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• posiada Pani/Pan:
a) na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia

przetwarzania  danych  osobowych  z  zastrzeżeniem  przypadków,  o  których  mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**;  

d) prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

• nie przysługuje Pani/Panu:
a) w  związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO  prawo  do  usunięcia  danych

osobowych;
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych

osobowych,  gdyż  podstawą prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XX. ZAŁĄCZNIKI
Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ:

1. Formularz ofertowy.
2. Formularz cenowy.
3. Oświadczenie Wykonawcy.
4. Wykaz usług.
5. Wykaz narzędzi, urządzeń i środków transportu.
6. Projektowane postanowienia umowy.

                                                                                        
                                                                                                 
                                   

*  Wyjaśnienie:  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**  Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do  przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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