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I. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP.  

 

II. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.szpital-trzebnica.pl 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Kody CPV:  

98310000-9 Usługi prania i czyszczenia na sucho 

98311000-6 Usługi odbierania prania 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych z zachowaniem barier 

bakteriologicznych oraz norm i parametrów wymaganych dla bielizny szpitalnej wraz                      

z transportem, w szczególności: 

1) moczenie, pranie, maglowanie lub prasowanie bielizny szpitalnej, 

2) dezynfekcja materacy, poduszek, bielizny operacyjnej, bielizny zakażonej, mopów, 

ścierek do podłóg, 

3) zmiękczanie koców 

4) naprawy krawieckie (uzupełnienie oderwanych guzików, przyszywanie troków, cerownie 

bielizny) 

5) odbiór bielizny brudnej z magazynu bielizny brudnej Zamawiającego oraz załadunek                     

i transport na koszt Wykonawcy do pralni Wykonawcy. Bielizna skażona i operacyjna 

będzie umieszczana przez Zamawiającego w workach koloru czerwonego, a pozostała w 

workach koloru niebieskiego.  

6) dostarczanie i rozładunek na koszt Wykonawcy czystej bielizny do magazynu czystej 

bielizny Zamawiającego. Bielizna wyprana musi być poskładana i odpowiednio 

zapakowana przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający jej zabrudzenie (np. worek 

foliowy przezroczysty, biały) oraz opisana rodzajowo z tym, że Zamawiający wymaga, 

aby poszwy pakowane były po 10 szt., prześcieradła po 20 szt., poszewki po 40 szt., 

pieluchy po 10 szt., w jednym worku nie więcej niż 50 szt. Na workach ma być podana 

informacja o asortymencie, ilości i wadze. 

7) dostarczanie okresowo (raz na 3 m-ce) Zespołowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych 

Zamawiającego wyników (kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) badań 

mikrobiologicznych pranej bielizny szpitalnej. 

8) w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego na zlecenie Zamawiającego wykonywanie na 

koszt Wykonawcy badań mikrobiologicznych bielizny czystej zgodnie z następującymi 

ustaleniami:  

a. próbki do badania będą pobierane przez Wykonawcę na wniosek i w obecności 

członków Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, 

b. badania będą wykonane w pracowni mikrobiologicznej uzgodnionej z 

Zamawiającym, 

c. wyniki badań mikrobiologicznych będą interpretowane i oceniane przez Zespół 

Kontroli Zakażeń Szpitalnych  

 

3. Do bielizny szpitalnej zalicza się: 

1. bielizna pościelowa (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, piżamy) 

2. bielizna operacyjna (chusty, serwety, czepki, kitle, prześcieradła, podkłady, bluzy, 

spodnie, sukienki, fartuchy ) 
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3. bielizna skażona (bielizna używana przez pacjentów z rozpoznanym lub podejrzewanym 

zakażeniem) 

4. odzież ochronna personelu (ubrania lekarskie, bluzy, spodnie, spódnice, fartuchy)   

5. bielizna dziecięca i noworodkowa: pieluchy, bielizna dla dzieci i niemowląt (kaftaniki, 

czapeczki, kocyki, śpiochy), 

6. firanki 

7. poduszki 

8. koce 

9. materace, pokrowce na materace, podkłady gumowe 

10. odzież ochronna i robocza 

11. inne (ręczniki, mopy, ścierki do podłóg, ściereczki, worki na odzież chorego i inne) 

 

4. Szacunkowa łączna ilość kg  na okres 24 m-cy: 105 000 
5. Zestawienie asortymentowo-ilościowe bielizny szpitalnej za ostatnie dwa miesiące: 

 

Nazwa asortymentu 
Listopad 2013 

(sztuk) 

Grudzień 2013 

(sztuk) 

Poszwy 1687 1673 

Poszewki 1489 1405 

Podkłady 1234 1315 

Prześcieradła 1580 1596 

Pieluchy 971 1069 

Kaftany 382 421 

Kocyki 143 155 

 

6. Odbiór brudnej i dostawa czystej bielizny odbywać się będzie 3 razy w tygodniu tj.                      

w poniedziałki, środy i piątki od godz. 11:00 do godziny 15:00. 

7. W przypadku, kiedy w wyznaczonym dniu (jak w punkcie 6) przypada dzień świąteczny, 

wolny od pracy odbiór bielizny brudnej odbędzie się przed dniem wolnym, a dostawa czystej 

bielizny po dniu wolnym.  

8. Bielizna będzie wydawana i przyjmowana na podstawie specyfikacji ilościowo-

asortymentowej, 

9. Usługa ma być wykonywana przy użyciu środków piorących dopuszczonych do obrotu na 

rynku polskim, posiadających odpowiednie certyfikaty, pozytywne opinie Państwowego 

Zakładu Higieny, a w przypadku bielizny niemowlęcej i pieluch przy użyciu środków 

posiadających również pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Opieki na 

Dzieckiem lub innej równoważnej instytucji dla środków do prania bielizny noworodkowej i 

niemowlęcej. 

10. Stosowane procedury muszą eliminować występowanie ogniw lub źródeł zakażeń, 

zapobiegać powstaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych. 

11. Wykonawca będzie stosował środki piorące i dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania 

tj.: wykazujących działanie bakteriobójcze (B), grzybobójcze (F), wirusobójcze (V), 

prątkobójcze (Tbc), posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z zaleceniami 

Państwowego Zakładu Higieny. 

12. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do przeprowadzania sprawdzających kontroli w 

zakresie stosowania przez Wykonawców środków czystościowych, piorących i 

dezynfekcyjnych. 

13. Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wykonaną usługę pralniczą w 

zakresie jakości wykonanej usługi i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów 

kontroli; Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy; 

14. Świadczenie usługi objętej niniejszym zamówieniem odbywać ma się zgodnie                          

z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania                           
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w zależności od asortymentu, skażenia bielizny oraz z technologią i warunkami 

obowiązującymi w placówkach służby zdrowia, bezwzględnie przestrzegając zarządzeń                  

i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i  zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku (Dz.U.2012 r. poz.739) w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą 

15. Wykonawca musi posiadać pozytywną decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod 

względem spełniania warunków sanitarnych środków transportu, którymi wykonawca 

będzie realizował odbiór i dostawę poszczególnych partii prania. 

16. Wykonawca musi posiadać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 

świadczenie usług pralniczych  we wskazanym zakładzie pralniczym. 

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

18. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie, jaki zakres zamówienia będzie realizować 

podwykonawca, a jaki będzie realizował samodzielnie. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. 

 

IV. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej  

V. Informacje dotyczące ustanowienia dynamicznego systemu zakupów  

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

VII. Aukcja elektroniczna  

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 

VIII. Termin wykonania zamówienia.  

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zawarciu umowy, nie wcześniej niż od dnia 

16.02.2014r. 

2. Okres realizacji zamówienia to 24  miesiące od dnia rozpoczęcia jego realizacji. 
 

IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  

       spełniania tych warunków. 

A. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust.1 ustawy PZP dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na      

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.  

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, określonych w pkt. B.  

 

B. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w 

art. 22 ust 1 pkt. 1) ustawy PZP, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP). 
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2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony                     

w art. 22 ust 1 pkt. 2), jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                       

w postępowaniu (art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP) oraz przedstawi 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, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 3 

do SIWZ - z wykazu ma wynikać, że Wykonawca wykonał co najmniej 2 usługi pralnicze 

dla jednostek służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. każda. Wykonawca 

nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymagalnej 

wartości porównywalnej. 

Dowodami o których mowa powyżej są: 

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych 

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert,  

2) oświadczenie wykonawcy –  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 

powyżej. 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej,  budzą 

wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że 

zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może 

zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały 

zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 

zamawiającemu. 

 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane                       

w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów. 

 

Na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013r.                      

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający dopuszcza przedłożenie 

innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw, określonych w § 1 ust. 1  

pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817). 

 

3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony                     

w art. 22 ust. 1 pkt. 3) ustawy PZP jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP) oraz załączy wykaz środków 

transportu, dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją 

o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 4 do SIWZ - z wykazu ma 

wynikać, że Wykonawca posiada co najmniej 1 pojazd spełniający wymagania dotyczące 

transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem barier sanitarnych. 

4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony                     

w art. 22 ust 1 pkt. 4) ustawy PZP jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1 pkt. 4 ustawy PZP) oraz załączy: 

a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 100.000,00 zł., 
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b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie min. 30.000,00 zł., 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,                 

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w 

szczególności: 

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu  

   zamówienia, 

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.   

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 

ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów Zamawiający wymaga przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 4. 

 

6. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP jeżeli: 

a) przedstawi oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy PZP,  

b) załączy aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert.  

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 lit b) -składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 8 stosuje się odpowiednio. 

10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,                      

a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6. 
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11. Wykonawca załączy Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie) do 

podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie 

jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 lit. b).  

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 ustawy PZP). 

Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się 

wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 

Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać 

wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną 

ofertę, przy czym: 

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IX pkt. B ppkt. 6 SIWZ składa 

osobno każdy z Wykonawców, 

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IX pkt B ppkt. 1-4 SIWZ składają 

Wykonawcy wspólnie. 

 

C. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym                      

w niniejszej SIWZ, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:  

1. Aktualną decyzję/ opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla miejsca wykonania 

usługi prania o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług dla szpitala i posiadaniu bariery 

higienicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku 

(Dz.U.2012 r. poz.739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 

2. Aktualną decyzję/ opinię właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących transportu bielizny szpitalnej                                 

z zachowaniem barier sanitarnych; 

3. Oświadczenie, że organizacja prania stosowana przez Wykonawcę będzie zgodna z ustawą                 

z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. 

Dz. U. 2013 poz. 947); 

4. Oświadczenie, że Wykonawca posiada ważne atesty dotyczące stosowanych środków 

potwierdzających zakres działania środka dezynfekcyjnego: bakteriobójczy, prątkobójczy, 

grzybobójczy i wirusobójczy 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, i na każde żądanie Zamawiającego przedłożenie go do wglądu Zamawiającemu. 

5. Oświadczenie, że Wykonawca będzie stosował preparaty piorące i dezynfekujące 

przeznaczone do stosowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 

 

D. Pozostałe informacje: 

1. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu                     

na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń na zasadzie                  

spełnia/nie spełnia. 

2. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać nie 

później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 

ustawy PZP oraz brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP 

3. Wymagane powyżej dokumenty, są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

PZP, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia                             

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych 

przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

7. O ile zajdzie potrzeba, Zamawiający wezwie także w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 

ustawy PZP. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnej informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie póżniej niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek                               

o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 

później  niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego  terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 1. 

4. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 

A) pisemnie,  

B) faksem, następnie potwierdzając drogą pocztową. /Zamawiający lub Wykonawca na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia/  

C) drogą elektroniczną z tym, że oryginały pism należy niezwłocznie przesłać pocztą na adres 

Zamawiającego /Zamawiający lub Wykonawca na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia/.  

5. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 

może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w ustawie. 

6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

 Monika Janicka – Referent ds. zamówień publicznych  

fax 071 312 14 98      

e-mail: przetargi@szpital-trzebnica.pl   

Adres strony internetowej: www.szpital-trzebnica.pl 
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XI. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w kwocie:  

4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 

2. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez 

Zamawiającego wykluczony z postępowania.  

3. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP. W przypadku 

wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać numer konta, na które Zamawiający 

ma dokonać zwrotu wadium. 

4. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5             

ustawy PZP. 

5. Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą. 

 

6. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 27.01.2014 r. godz. 10.00 

Wykonawca wnosi wadium: 

- w pieniądzu, 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 

- w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- w gwarancjach bankowych, 

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, ze. zm.).  

 

7. Sposób przekazania: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia 

wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku 

Zamawiającego. 

8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr: 53 1440 1101 0000 0000 1215 5697 z dopiskiem: „Wadium– usługi 

pralnicze”  

10. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innej formie niż pieniądz, oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora, przed upływem terminu składania ofert (dokumenty 

będą przyjmowane w dni powszednie, w godzinach: 7.30 - 14.00). Kserokopię potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 

 

XII. Termin związania ofertą. 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć jedną ofertę na 

formularzu zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik  

nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Składana oferta musi zawierać: 

1) Wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1 do SIWZ,  

2) Dokumenty wymienione w Rozdz. IX pkt. B i C SIWZ, 

3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt. 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 
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3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca 

składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Wykonawca przygotowuje i składa ofertę wraz z załącznikami zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji przetargowej. 

6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 

długopisem bądź niezmywalnym atramentem.  

7. Każda zapisana strona oferty i wszystkie jej załączniki muszą być podpisane przez 

Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania 

oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do 

oferty. 

8. Wszystkie zapisane strony oferty zaleca się ponumerować kolejno. 

9. Wszystkie strony oferty zaleca się złączyć w sposób trwały uniemożliwiający ich 

„rozłączenie". 

10. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją oświadczenia, 

dokumenty, bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.  

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę(y) 

podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

XIV. Opis sposobu złożenia oferty. 

1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w kopercie w sposób uniemożliwiający 

jej otwarcie przez osoby nieuprawnione. 

2. Na opakowaniu należy umieścić informacje: 

 

 
nazwa i adres Wykonawcy 

OFERTA PRZETARGOWA  

na świadczenie usług pralniczych 

Nr postępowania: ZP/1/2014 

 

„ Nie otwierać przed dniem 27.01.2014r. godz. 10.30” 

 

3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zabezpieczenia oferty Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w 

sposób  i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo opisana 

„zmiana” lub „wycofanie”. 

6. Oferty oznaczone w wyżej wymieniony sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.  

7. Wykonawca nie może dokonać zmiany lub wycofać oferty po upływie terminu 

przewidzianego na składanie ofert. 

8. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca ją Wykonawcy. 

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową wg ustawy z dn. 

16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211) 

Wykonawca winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „ Tylko do 

wiadomości Zamawiającego” 

 



11 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora do 

godz. 10.00
 
do dnia 27.01.2014r. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie, w godzinach: 

7.30 - 14.00.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 27.01.2014r. o godzinie 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego, w Sali Audiowizualnej (4 piętro). 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach.  

5. Wykonawca, który nie był obecny przy otwarciu ofert może złożyć wniosek, o przekazanie mu 

informacji o których mowa w pkt. 3 i 4. 

 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Ceną oferty jest cena brutto. 

2. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

(m.in. koszty odbioru, transportu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia, koszty wszystkich 

środków używanych w procesie prania, rabaty, upusty), 

3. W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto w zł zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, 

przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza. 

4. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość 

pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty 

wytwarzania.  

5. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego                   

z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty. 

 

XVII. Informacje dotyczące obcych walut. 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

 

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz               

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

Cena brutto- 100%. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie 

przeliczona na wartości punktowe. Ocena ofert ważnych, złożonych przez Wykonawców                  

nie wykluczonych bądź nie odrzuconych z postępowania zostanie oceniona wg poniższego wzoru 

(licząc do dwóch miejsc po przecinku): 
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                                                                      cena oferowana minimalna  

            Wartość punktowa ceny  =  ---------------------------------------------- x 100 pkt 

                                                                          cena badanej oferty  

Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała największą ilość punktów. Wartość 

punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.    

 

 

 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli ofertę o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP, po którego upływie umowa                 

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,                     

o których mowa w pkt 1., na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu 

postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert 

4. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia 

umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty- jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 

27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu o którym mowa w pkt. 4, jeżeli w postępowaniu: 

a)  złożono tylko jedną ofertę, 

b) nie odrzucono żadnej oferty, oraz 

c) nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1. ustawy PZP. 

 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  
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XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Wykonawca, który wygra przetarg, będzie zobowiązany do podpisania umowy, której treść będzie 

zgodna z załączonym do SIWZ wzorem umowy. 

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia  

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w 

DZIALE VI ustawy PZP. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki 

ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu 

do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku uznania 

zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 

zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie: 5 dni od dnia przesłania informacji                          

o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane                

w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób.  

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia                     

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 

stronie internetowej. 

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 9 i 10 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  
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12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia                 

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

       1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia                   

o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

XXIII. Postanowienia końcowe 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia 

się od chwili ich otwarcia.  

2. Zamawiający udostępni zainteresowanym oferty po złożeniu pisemnego wniosku. 

3. W sprawach nieregulowanych SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

 

XXIV. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera następujące załączniki: 

Formularz oferty  - załącznik nr 1 

Oświadczenie art. 44 ustawy PZP - załącznik nr 2 

Wykaz usług - załącznik nr 3 

Wykaz środków transportu – załącznik nr 4 

Informacja o należeniu do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 

Oświadczenia – załącznik nr 6 

Wzór umowy - załącznik nr 7 

 


