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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126315-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Oświęcim: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2020/S 053-126315
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Wysokie Brzegi 4
Miejscowość: Oświęcim
Kod NUTS: PL21A
Kod pocztowy: 32-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zdzisława Wojtyła-Kuszewska
E-mail: zamowienia@szpitaloswiecim.pl
Tel.: +48 33-84-48-230
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitaloswiecim.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitaloswiecim.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitaloswiecim.pl;www.przetargi.propublico.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej wraz z dzierżawą kompletów pościeli szpitalnej, kołder, poduszek
oraz wdrożenie radiowego systemu do identyfikacji asortymentu
Numer referencyjny: ZOZ.DZP.271.5.II.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
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98310000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi pralniczej bielizny szpitalnej będącej
własnością Zamawiającego oraz stanowiącej przedmiot dzierżawy, polegającej na odbiorze brudnej bielizny
szpitalnej, transporcie, praniu, dezynfekcji i dostawie czystej bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą kompletów
pościeli szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło z zakładem), kołder, poduszek oraz wdrożenie radiowego
systemu do identyfikacji asortymentu – systemu RFID lub równoważnego.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi pralniczej bielizny szpitalnej będącej
własnością Zamawiającego oraz stanowiącej przedmiot dzierżawy, polegającej na odbiorze brudnej bielizny
szpitalnej, transporcie, praniu, dezynfekcji i dostawie czystej bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą kompletów
pościeli szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło z zakładem), kołder, poduszek oraz wdrożenie radiowego
systemu do identyfikacji asortymentu – systemu RFID lub równoważnego - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w
oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w
oparciu o:
— oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ;
— oświadczenie Wykonawcy o polisie ubezpieczeniowej OC o wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż
500 000,00 PLN, a w przypadku jej braku o posiadaniu innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia wraz ze zobowiązaniem wybranego Wykonawcy do dostarczenia takiego
dokumentu do dnia podpisania umowy na kwotę gwarantowaną w wysokości nie niższej niż wynikająca z
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
podmiotu wykonującego działalność leczniczą z 29.4.2019 (t.j. Dz.U. 2019, poz. 866) – załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w
oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ:
— oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje środkami transportu, niezbędnymi do wykonania usługi – załącznik
nr 3 do SIWZ,
— wykaz środków transportu za pomocą których świadczona będzie usługa /należy podać ich ilość i rodzaj/
– załącznik nr 7 do SIWZ wraz z opinią Inspekcji Sanitarnej spełniają, że pojazdy te wymogi dotyczące
świadczenia usług transportowych w zakresie przedmiotu zamówienia między innymi: rozdzielny transport
prania brudnego i czystego, mycie i dezynfekcja komór transportowych,
— wykaz co najmniej 2 usług (trwających nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy) świadczenia
kompleksowej usługi pralniczej wraz z dzierżawą kompletów pościeli szpitalnej, kołder, poduszek oraz
wdrożenie radiowego systemu do identyfikacji asortymentu o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto
każda, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi te zostały wykonane – załącznik nr 3 do SIWZ, potwierdzonych dokumentami określającymi, że
usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
przynajmniej jeden z nich winien wykazać co najmniej 2 usługi wykonane w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz odbiorców. Wykonawca, o którym wyżej mowa winien przedłożyć
także dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane zgodnie z umową.
W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z art. 22a ustawy Pzp, tj. posługiwania się w celu
wykazania spełnienia warunku cudzymi zasobami, Zamawiający wymaga, by przynajmniej jeden z podmiotów
użyczających zdolności technicznej lub zawodowej przedstawił wykaz co najmniej 2 usług wykonanych w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej w okresie trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
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z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz odbiorców. Podmiot, o którym wyżej mowa
winien przedłożyć także dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane zgodnie z umową, należycie.
W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać
przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia świadczenia
usług lub na dzień oferty jeżeli usługa jest nadal wykonywana (w przypadku usług rozliczanych wyłącznie w
walutach innych niż PLN) – zał. nr do 3 SIWZ,
— oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje wyposażeniem pralni w niezbędne maszyny i urządzenia.
W przypadku tytułu innego niż własność Wykonawcy, należy podać okres (w datach), na jaki została zawarta
umowa uprawniająca Wykonawcę do dysponowania sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia – zał. nr 3
do SIWZ. Zamawiający wymaga posiadania tytułu uprawniającego do dysponowania sprzętem przez cały okres
trwania umowy.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ze złożoną ofertą.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
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Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, POLSKA, Dział Zamówień
Publicznych – pok. 33.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Luty 2023
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy;
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia:
— opis oferowanej Zamawiającemu usługi prania, zawierającej w szczególności pranie z dezynfekcją
uwzględniającą wszystkie stosowane w poszczególnych etapach środki i preparaty, organizację dostaw czystej
i odbioru brudnej bielizny szpitalnej ze wskazaniem środków transportu i opakowań dla bielizny czystej i brudnej
odpowiednio dla grup rodzajowych,
— Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów proponowanych wyrobów wraz z oznakowaniem po 1 szt. wraz
z kartami technicznymi dzierżawionej pościeli, kołder i poduszek,
— Wykonawca przedstawi wykaz osób zatrudnionych ogółem ze wskazaniem ilości pracowników zatrudnionych
z wynagrodzeniem minimalnym w tym ilość osób realizujących usługę będących na umowie o pracę z
minimalnym wynagrodzeniem. – zał. nr 8 do SIWZ,
— wykaz środków transportu za pomocą których świadczona będzie usługa /należy podać ich ilość i rodzaj/
– zał. nr 7 do SIWZ, wraz z opinią Inspekcji Sanitarnej potwierdzającej spełnienie wymogów dotyczących
świadczenia usług transportowych w zakresie przedmiotu zamówienia między innymi: rozdzielny transport
prania brudnego i czystego, mycie i dezynfekcja komór transportowych,
— protokół kontroli właściwego Inspektora Sanitarnego dotyczący spełnienia przez pralnię Wykonawcy
wymagań sanitarno-higienicznych właściwych dla prania bielizny szpitalnej z okresu nie wcześniej niż 12
miesięcy przed terminem składania ofert,
— dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane z załączniku nr 3 do SIWZ zostały wykonane należycie,
— deklaracja producenta dla chipów użytych do oznakowania bielizny,
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— kopia zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
Wykonawcy z normami jakościowymi EN ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) lub równoważne
zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę równoważnych
środków zapewnienia jakości,
— oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 5 do SIWZ (zgodnie z SIWZ).
Oferta musi być zabezpieczona wadium.
Wartość wadium wynosi: 25 780,80 PLN.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 ustawy Pzp.
1. Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności:
1.1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie;
1.2. w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokona
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności;
na powyższe nie przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy:
2.1. jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opisu przedmiotu zamówienia,
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6) wyboru najkorzystniejszej oferty;
2.2. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na
której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego;
2.3. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje;
2.4. o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku;
2.5. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby przesyłając jego kopię Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;
2.6. odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
3. Skarga do sądu:
3.1. na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu:
1.2. skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
a) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.
b) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub części.
c) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do
sądu.
d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
4. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w art. 179 – 198g ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2020

16/03/2020
S53
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/7

