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Ogłoszenie nr 594625-N-2017 z dnia 2017-09-28 r.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.: Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej
dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Sygnatura postępowania DZP/20PN/2017
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
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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: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny
27273516200000, ul. ul. M. C. Skłodowskiej 10 , 41800 Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
032 3732308, 3732346, e-mail zamowienia.publiczne@klinika-zabrze.med.pl, faks 032 3732308,
3732346.
Adres strony internetowej (URL): www.klinika-zabrze.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne www.klinika-zabrze.med.pl
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)
Nie
www.klinika-zabrze.med.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
www.klinika-zabrze.med.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:
w formie pisemnej
Adres:
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M.C.Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie prania
bielizny szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Sygnatura postępowania
DZP/20PN/2017
Numer referencyjny: DZP/20PN/2017
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: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług w zakresie prania bielizny
szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” Sygnatura postępowania
DZP/20PN/2017 Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór brudnej bielizny wraz z załadunkiem,
transport, pranie, dezynfekowanie oraz suszenie, maglowanie lub prasowanie bielizny, przywóz
czystej bielizny wraz z wyładunkiem w następujących rodzajach: 1) bielizna pościelowa z oddziałów
szpitalnych: powłoki, prześcieradła, powłoczki, poszwy, podkłady 2) bielizna operacyjna:
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prześcieradła, chusty, podkłady, serwetki, koszule chirurgiczne 3) odzież operacyjna: bluzy, spodnie,
fartuchy i odzież operacyjna barierowa 4) odzież ochronna personelu medycznego: sukienki, bluzy i
spodnie lekarskie, spódnice, fartuchy 5) odzież ochronna personelu technicznego - warsztatu 6)
pozostałe: szlafroki, koszule, piżamy, ręczniki bawełniane, ręczniki z frotte, koce, kapcie, parawany,
obrusy i pokrowce na aparaturę medyczną, worki na pościel i pieczywo, zasłony, rolety, firany, mopy,
kołdry anilana, poduszki, materace pokrowce na materace, w miarę potrzeby bielizna osobista
pacjentów, nosze, chodniki dywanowo-gumowe, fartuchy ołowiane (z zachowaniem odpowiednich
zasad) oraz inne wynikające z potrzeb Zamawiającego. Świadczenie usług w zakresie prania bielizny
szpitalnej w ilości ok. 5500 kg miesięcznie, ok. 66 000 kg rocznie (okres umowy 2 lata czyli około
132 000 kg) 2. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w
postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań: 1) Używanie
preparatów piorących i dezynfekcyjnych, biobójczych przeznaczonych do stosowania w placówkach
służby zdrowia spełniających wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. 2017.211) i posiadających pozwolenie, o którym mowa w ustawie o produktach
biobójczych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 252 z późn. zm.), posiadających oznaczenie
wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności oraz Kartę Charakterystyki
Preparatu Niebezpiecznego (jeżeli dotyczy), 2) Pralnia musi posiadać nowoczesny park maszynowy z
automatycznym systemem dozującym środki piorące i dezynfekujące. 3) Zapewnienie transportu na
koszt Wykonawcy. 4) Świadczenie usług we wszystkie dni kalendarzowe, za wyjątkiem niedziel i
pierwszych dni świąt, przy czym jeżeli niedziela i pierwszy dzień świąt następują kolejno po sobie,
tylko pierwszy z nich uznaje się za dzień wolny. Odbiór i dostawa bielizny odbywać się będzie
codziennie w godzinach od 6.30 do 7.00, a dodatkowo obowiązkowy codzienny odbiór brudnej
bielizny w godzinach od 14.00 do 15.00 w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscach. 5)
Dostarczanie czystej bielizny do wyznaczonych przez Zamawiającego miejsc w ciągu 24 godzin licząc
od chwili odebrania brudnej partii (pościel) w godzinach rannych, w ciągu 72 godzin – materace, w
ciągu 48 godzin mundurki, fartuchy oraz garsonki. 6) Wykonawca pakuje bieliznę w worki foliowe, a
następnie dodatkowo szczelnie zapakowuje w folię z zachowaniem segregacji na poszczególne
komórki organizacyjne (worki opisane). Odzież ochronna taka jak mundurki (garsonki), fartuchy mają
być prasowane i pakowane na wieszakach umieszczonych w wózku do tego celu wyznaczonym,
kompletami w worki opisane zgodnie ze wskazaną komórką organizacyjną. 7) Pranie bielizny
szpitalnej i operacyjnej zgodnie z zaleceniami PZH, tzn. z pełną dezynfekcją chemiczno-termiczną.
Technologia prania powinna być dostosowana do rodzaju asortymentu. 8) Dokonywanie minimum raz
w miesiącu na koszt Wykonawcy badań na czystość mikrobiologiczną wypranej bielizny i do 30-ego
każdego miesiąca dostarczenie kopii wyniku badania Pielęgniarce Epidemiologicznej zatrudnionej u
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Zamawiającego. 9) Stosowanie indywidualnego cyklu pralniczego dla bielizny z oddziału
dermatologicznego, sal operacyjnych, tzn. Wykonawca musi posiadać wydzielone maszyny pralnicze
wyłącznie do prania bielizny o wysokim reżimie sanitarnym. 10) Zamawiający zastrzega sobie
możliwość przeprowadzenia kontroli w pralni. 11) Wykonawca dostarczy na koszt własny worki
wykonane z materiałów barierowych z możliwością zawiązywania (zamknięcia) do transportu bielizny
brudnej i skażonej w ilości 250 sztuk o objętości 120 litrów ±10%. 12) Zamawiający deklaruje
pakowanie bielizny skażonej w worki wykonane z materiałów barierowych, a bieliznę brudną w worki
wykonane z materiałów barierowych innego koloru niż worki bielizny skażonej. 13) Termin płatności
- wartość punktowana zgodnie z zapisami SIWZ cz. XXIV. Maksymalny termin płatności to 60 dni,
natomiast najkrótszy termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT 14) Podpisanie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 15)
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
(w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących następujące czynności w zakresie
realizacji zamówienia: a) przyjmowanie brudnego, ważenie i wydawanie czystego asortymentu, b)
pranie, suszenie, prasowanie, maglowanie, dezynfekcja, naprawianie asortymentu. - 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 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

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:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
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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: Termin wykonania zamówienia/ umowy: 24 miesiące od dnia
podpisania umowy, o ile w tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości co
najmniej 80 % wartości Umowy, niniejsza umowa obowiązuje do czasu realizacji, 80% wartości
umowy, nie dłużej jednak niż do upływu 4 lat od podpisania umowy. Szacunkowy termin rozpoczęcia
obowiązywania umowy to 01.12.2017r.

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł. Wymagane jest,
aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia o sumie ubezpieczenia nie niższej niż 150 000 zł. W sytuacji, gdy w trakcie
obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie,
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Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby
zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca nie
później niż w dniu poprzedzającym datę upływu okresu obowiązywania polisy zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu treść polisy, pod rygorem powstania uprawnienia po stronie
Zamawiającego do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1)
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonuje lub wykonał co najmniej 2 usługi pralnicze
odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. każda usługa
prania bielizny szpitalnej w ilości ok. 50.000 kg rocznie o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000
zł rocznie oraz załączy dowody, że w/w usługa została wykonana należycie lub jest wykonywana
należycie. 2) dysponuje środkami do transportu brudnej i czystej bielizny wykorzystywanymi do
realizacji zamówienia, posiadającymi aktualne zaświadczenia, dopuszczające te środki do
przewozu bielizny i odzieży szpitalnej, wydane przez odpowiednie służby sanitarnoepidemiologiczne.
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:
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
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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:
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:
Rozdział XIII. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako
najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów): 4.3.1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł; 4.3.2.wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie należy wykazać co najmniej 2 usługi, odpowiadających swoim
rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. każda usługa prania bielizny szpitalnej
w ilości ok. 50 000 kg rocznie o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000 zł rocznie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ . Dowodami potwierdzającymi należyte
wykonanie usług mogą być m.in. poświadczenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku nadal
wykonywanych usług poświadczenie musi być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Jedynie jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia w przypadku usług
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wystarczającym jest oświadczenie Wykonawcy; 4.3.3. wykaz środków transportów
wykorzystywanych do realizacji zamówienia dopuszczonych do przewozu bielizny i odzieży
szpitalnej wraz z podstawą dysponowania tymi środkami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ
oraz z opiniami/ decyzjami/ zaświadczeniami sanitarnymi potwierdzającymi, że środki transportu,
wykorzystywane do realizacji zamówienia dopuszczone są do przewozu bielizny i odzieży
szpitalnej, wydane przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne,
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
Rozdział XIII. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako
najkorzystniejsza), w celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i
dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 4.3.4. aktualna opinia/
zezwolenie/ decyzja lub inny dokument Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
potwierdzający, że pralnia podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych ustawą o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 2011 nr 212, poz. 1263, oraz Dz. U. z 2012r. poz. 892),
a Wykonawca posiada infrastrukturę niezbędną do świadczenia usług będących przedmiotem
zamówienia na rzecz jednostek służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym stanu sanitarnego pomieszczeń pralni, środków
transportu bielizny i odzieży szpitalnej, 4.3.5. pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka lub
innej równoważnej instytucji dla środków do prania bielizny noworodkowej, niemowlęcej i
dziecięcej. 4.3.6. Załącznik nr 3 i 3A do SIWZ - Osobne wykazy środków piorących oraz
dezynfekujących/ biobójczych jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia
Dokumenty wymagane na każde żądanie: 4.3.7. aktualne dokumenty dopuszczające oferowane
środki piorące i dezynfekcyjne do stosowania w placówkach służby zdrowia spełniających
wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211),
posiadających oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności oraz
Kartę Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego (jeżeli dotyczy) 4.3.8. aktualne dokumenty
dopuszczające oferowane środki dezynfekcyjne- biobójcze do stosowania w placówkach służby
zdrowia spełniających wymagania i posiadających pozwolenie, o którym mowa w ustawie o
produktach biobójczych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 252 z późn. zm.) - aktualne na
dzień składania ofert oraz posiadających Kartę Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego 4.3.9.
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karty charakterystyki dla wszystkich środków zawartych w wykazach używanych do realizacji
zamówienia 4.3.10. opracowane procedury: - przyjmowania, transportu bielizny, - prania i
dezynfekcji całego asortymentu podlegającemu usłudze (w tym opis warunków prania,
stosowanych środków, zakresu temperatur i czasu ich stosowania), - czyszczenia i dezynfekcji
całego wyposażenia, powierzchni, pomieszczeń pralni, - higieny pracowników pralni.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Rozdział XIII. 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
oraz na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego: 4.1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, zgodne ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje
zawarte w Oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.2. W celu
potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,
zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; W
przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokument o którym mowa w pkt 4.3.
zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 4.3.Wykonawca,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ), oraz w celu
potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów) zgodnie z art. 24 aa ustawy: 4.3.1. dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 150 000,00 zł; 4.3.2.wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należy
wykazać co najmniej 2 usługi, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
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zamówienia tzn. każda usługa prania bielizny szpitalnej w ilości ok. 50 000 kg rocznie o wartości
brutto nie mniejszej niż 150 000 zł rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów,
czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do
SIWZ . Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług mogą być m.in. poświadczenia, z
zastrzeżeniem, że w przypadku nadal wykonywanych usług poświadczenie musi być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jedynie jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia w
przypadku usług wystarczającym jest oświadczenie Wykonawcy; 4.3.3. wykaz środków
transportów wykorzystywanych do realizacji zamówienia dopuszczonych do przewozu bielizny i
odzieży szpitalnej wraz z podstawą dysponowania tymi środkami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do
SIWZ oraz z opiniami/ decyzjami/ zaświadczeniami sanitarnymi potwierdzającymi, że środki
transportu, wykorzystywane do realizacji zamówienia dopuszczone są do przewozu bielizny i
odzieży szpitalnej, wydane przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne, 4.3.4. aktualna
opinia/ zezwolenie/ decyzja lub inny dokument Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, potwierdzający, że pralnia podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych
ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 2011 nr 212, poz. 1263, oraz Dz. U. z 2012r.
poz. 892), a Wykonawca posiada infrastrukturę niezbędną do świadczenia usług będących
przedmiotem zamówienia na rzecz jednostek służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym stanu sanitarnego pomieszczeń pralni,
środków transportu bielizny i odzieży szpitalnej, 4.3.5. pozytywna opinia Centrum Zdrowia
Dziecka lub innej równoważnej instytucji dla środków do prania bielizny noworodkowej,
niemowlęcej i dziecięcej. 4.3.6. Załącznik nr 3 i 3A do SIWZ - Osobne wykazy środków piorących
oraz dezynfekujących/ biobójczych jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania
zamówienia Dokumenty wymagane na każde żądanie: 4.3.7. aktualne dokumenty dopuszczające
oferowane środki piorące i dezynfekcyjne do stosowania w placówkach służby zdrowia
spełniających wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. 2017.211), posiadających oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację
Zgodności oraz Kartę Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego (jeżeli dotyczy) 4.3.8. aktualne
dokumenty dopuszczające oferowane środki dezynfekcyjne- biobójcze do stosowania w
placówkach służby zdrowia spełniających wymagania i posiadających pozwolenie, o którym mowa
w ustawie o produktach biobójczych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 252 z późn. zm.)
- aktualne na dzień składania ofert oraz posiadających Kartę Charakterystyki Produktu
Niebezpiecznego 4.3.9. karty charakterystyki dla wszystkich środków zawartych w wykazach
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używanych do realizacji zamówienia 4.3.10. opracowane procedury: - przyjmowania, transportu
bielizny, - prania i dezynfekcji całego asortymentu podlegającemu usłudze (w tym opis warunków
prania, stosowanych środków, zakresu temperatur i czasu ich stosowania), - czyszczenia i
dezynfekcji całego wyposażenia, powierzchni, pomieszczeń pralni, - higieny pracowników pralni.
Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) Wykonawca nie jest obowiązany do
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
2017.570 t.j.), 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę
oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
5) Stosownie do art. 25 ust. 2 ustawy, dokumenty składa się w formie przewidzianej w przepisach
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. (Dz. U. 2016.1126). w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, czyli zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia, w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Rozdział XXI. 2. Do oferty należy dołączyć: 2.1. Oświadczenia zgodne z
załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie
pisemnej 2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym
wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty –
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania
Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
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należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2.4.
Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy
dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1.
Rozdziału XIX SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest
dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 2.5. Spis wszystkich załączonych
dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. Dokumenty wymagane na każde żądanie: 2.5.
aktualne dokumenty dopuszczające oferowane środki piorące i dezynfekcyjne do stosowania w
placówkach służby zdrowia spełniających wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211), posiadających oznaczenie wyrobu znakiem CE dla
którego wystawiono Deklarację Zgodności oraz Kartę Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
(jeżeli dotyczy) 2.6. aktualne dokumenty dopuszczające oferowane środki dezynfekcyjnebiobójcze do stosowania w placówkach służby zdrowia spełniających wymagania i posiadających
pozwolenie, o którym mowa w ustawie o produktach biobójczych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.,
Nr 39, poz. 252 z późn. zm.) - aktualne na dzień składania ofert oraz posiadających Kartę
Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego 2.7. karty charakterystyki dla wszystkich środków
zawartych w wykazach używanych do realizacji zamówienia 2.8. opracowane procedury: przyjmowania, transportu bielizny, - prania i dezynfekcji całego asortymentu podlegającemu
usłudze (w tym opis warunków prania, stosowanych środków, zakresu temperatur i czasu ich
stosowania), - czyszczenia i dezynfekcji całego wyposażenia, powierzchni, pomieszczeń pralni, higieny pracowników pralni.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 1.1 Ustala się wadium w wysokości 6300 zł 1.2
Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.2016.359 z późn. zm.). 1.3.
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Termin wnoszenia wadium upływa w dniu i godzinie tożsamej z terminem składania ofert
opisanym w rozdziale XXIII 2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na
następujący nr konta: Bank Spółdzielczy Gliwice O/Zabrze 80845700082007006422550003
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne
wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2.1. Wadium wnoszone w
postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się
zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył
integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne
oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Zamawiający
zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z
zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania
umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia
stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wszelkie spory wynikające z
wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

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

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:
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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:
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

97,00

Termin płatności 3,00

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:

28.09.2017, 14:05

19 z 22

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=53e9b...

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:
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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:
Rozdział XVII.5. Możliwość zmiany umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień
umowy zgodnie z art. 144 ustawy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, w szczególności poprzez
zmianę odpowiednio sposobu realizacji dostaw i/lub ceny w następujących okolicznościach: 5.1
konieczności zmiany ceny ofertowej brutto w sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT będzie
wynikała ze zmiany przepisów prawa, a nie z zastosowania nieprawidłowej stawki podatku VAT przez
Wykonawcę. 5.2 obniżenia cen jednostkowych netto przez Wykonawcę, 5.3 wystąpienia siły wyższej,
której zaistnienie Strona jest w stanie wykazać, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z SIWZ. 5.4 gdy w toku realizacji Umowy wystąpią zmiany stanu prawnego
uniemożliwiające wykonywanie Umowy na dotychczasowych warunkach, 5.5 zmiany terminu
rozpoczęcia i/lub terminu zakończenia realizacji umowy 5.6 zmiany wynagrodzenia w razie zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracę 5.7 zmiany wynagrodzenia w razie zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 5.8 Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o
których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy. Zmiana osób upoważnionych do reprezentacji strony
(do kontaktów) wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony podpisanego przez osoby
upoważnione do reprezentacji Strony.
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: 2017-10-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język 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:
Zamawiający informuje, że podana numeracja w Ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych jest
zgodna z numeracją SIWZ Zamawiającego. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej oferty. Zabezpieczenie należy wnieść przed
podpisaniem umowy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa:
1) 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:Świadczenie
usług w zakresie prania bielizny szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98310000-9, 98311000-6, 98315000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

97,00

Termin płatności 3,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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