Ogłoszenie nr 628523-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
Kompleksową usługę prania wraz z odbiorem i dostawą prania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 63981594800000, ul. ul. Orzeszkowej 27
, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 262 455, e-mail

zol@zolgniezno.com.pl, faks 614 262 458.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zolgniezno.com.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ W Gnieźnie
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
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://www.zolgniezno.com.pl/bip/ogloszenia.html
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:
Tak; w wersji papierowej, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ ul. Elizy Orzeszkowej 27 62-200 Gniezno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksową usługę prania wraz
z odbiorem i dostawą prania
Numer referencyjny: DAT 372.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
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: • 98 31 00 00-9 usługi prania i czyszczenia na sucho • 98 31
10 00-6 usługi odbierania prania Definicja Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte jest
pojęcie „Bielizna” należy przez to rozumieć: -kolorową bieliznę pościelowa ( poszwy,
poszewki, prześcieradła, podkłady) -bieliznę zakładową (pidżamy, szlafroki itp.) -koce,
kołdry, poduszki, materace, pokrowce na materace, pokrowce na poduszki -odzież wierzchnia
pacjentów: spodnie dresowe, t-shirt, bluzy, swetry, koszule, bielizna osobista pacjentów firany, ręczniki, mopy, zasłony, worki, serwetki, bieżniki, parawany itp. -odzież ochronna
pracowników będzie oddzielnie pakowana w oznakowanym worku ( m.in.: bluzy, spodnie,
spódnice, fartuchy) I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych
obejmujących pranie wodne, dezynfekcję, suszenie, odplamianie, maglowanie, naprawa,
prasowanie, składanie, kompletowanie, pakowanie: -kolorowa bielizna pościelowa ( poszwy,
poszewki, prześcieradła, podkłady) -bielizna zakładowa (pidżamy, szlafroki itp.) -koce,
kołdry, poduszki, materace, pokrowce na materace, pokrowce na poduszki -odzież wierzchnia
pacjentów: spodnie dresowe, t-shirt, bluzy, swetry, koszule, bielizna osobista pacjentów firany, ręczniki, mopy, zasłony, worki, serwetki, bieżniki, parawany itp. -odzież ochrona
pracowników będzie oddzielnie pakowana w oznakowanym worku ( m.in.: bluzy, spodnie,

spódnice, fartuchy) -naprawy tj.: zszywanie, cerowanie, łatanie, przyszywanie troczków i
guzików Szacunkowy wykaz ilościowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający
informuje, iż ilości wskazane mogą ulec zmianie. II. Zamówienie obejmuje: 1. Odbiór i
transport brudnej bielizny a) Odbiór brudnej bielizny z poszczególnych Odcinków Oddziału
w Poniedziałek, Środa, Piątek w godzinach 9.00 – 12.00, również w długie weekendy i święta
(doraźnie w innych dniach po wcześniejszy uzgodnieniu telefonicznym); Wykonawca
zapewnia worki foliowe w odpowiedniej ilości około 900 szt. miesięcznie do pakowania
brudnej bielizny przez Zamawiającego w trzech kolorach. Odcinek I – niebieski Odcinek II –
zielony Odcinek III – żółty b) Załadunek brudnej bielizny; c) Każdorazowe przekazanie
brudnej bielizny zostanie potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron
na dowodzie/druku przekazania zawierającym specyfikację asortymentowo- ilościową; d)
Transport brudnej bielizny odbywać się będzie samochodem zamykanym i przeznaczonym do
transportu brudnej bielizny; e) Wykonawca odpowiada za przejęty ładunek brudnej bielizny
przed uszkodzeniem, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych; f)
Zamawiający będzie oddawał brudną bieliznę w workach foliowych odpowiednio
oznakowanych: - Nazwa Zakładu; - Data; - Numer Odcinka. 2. Pranie brudnej bielizny a)
Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny z bielizną z innych placówek; b) Pranie
bielizny powinno odbywać się według procedur dostosowanych do stanu zabrudzenia i
gwarantujących wysoką jakość wypranej bielizny ( zarówno pod względem
bakteriologicznym i higienicznym); c) Bielizna po praniu winna być: nieuszkodzona, czysta,
zabrudzenie skutecznie usunięte, dobrze wymaglowana, zdezynfekowana, dająca poczucie
świeżości i czystości; d) Odzież ochrona pracowników powinny być prana w osobnym cyklu,
z udziałem metod prania i środków o wysokiej jakości, które gwarantują trwałość materiału
oraz niedopuszczenie do jego niszczenia i przebarwiania; e) Stosowane środki w procesie
odkażania, prania nie mogą niszczyć tkaniny, muszą być przeznaczone w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą; f) Maglowanie lub prasowanie bielizny należy
prowadzić w sposób ograniczający jej kontakt z innymi powierzchniami i czynnikami, które
mogłyby spowodować jej zakażenie lub zabrudzenie; g) Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania i prasowania, jak
również w czasie transportu. Jeśli uszkodzenie nie pozwala na dalsze użytkowanie bielizny,
Wykonawca ponosi koszty związane z jej odkupieniem; h) Odzież wierzchnia pacjentów
prana będzie w zależności od potrzeb z zastosowaniem prania wodnego lub chemicznego. 3.
Dostawa i transport czystej bielizny a) Czysta bielizna będzie dostarczana w Poniedziałki,
Środy, Piątki od godziny 7.00-9.00; również w długie weekendy i święta – do magazynu
bielizny czystej (doraźnie w innych dniach po wcześniejszy uzgodnieniu telefonicznym); b)
W tygodniowym cyklu nie mogą wystąpić kolejno trzy dni wolne od świadczenia usług
pralniczych; c) Transport czystej bielizny odbywać się będzie samochodem zamykanym i
przeznaczonym do transportu czystej bielizny; d) Rozładunek bielizny; e) Czysta bielizna
będzie dostarczana; - posegregowana asortymentowo do magazynu czystej bielizny; zapakowana w worki foliowe (zgrzane, związane) a w czasie transportu w dodatkowy worek
tak, aby zabezpieczyć bieliznę przed powtórnym zabrudzeniem; - Odzież ochrona
pracowników dostarczona uprasowana, złożone zapakowana w osoby worek foliowy i
opisana: ODZIEŻ OCHRONA PRACOWNIKÓW; - każde opakowanie będzie zawierało
odpowiednio po 10 szt. danego asortymentu(lub w przypadku „lekkiego” asortymentu
wielokrotność 10 szt. lecz nie więcej niż 40 szt. w jednym opakowaniu); f) Każdorazowe
przekazanie czystej bielizny powinno być dostarczone do Zamawiającego w workach
foliowych odpowiednio oznakowanych kolorami: Odcinek 1; Odcinek 2; Odcinek 3. 4.
Warunki rozliczania z usługę a) Asortymenty czysty będzie ważony przez pracownika
Zamawiającego w obecności pracownika Wykonawcy a wyniki ważenia odnotowane zostaną
w Dowodzie Przyjęcia/Wydania; b) Ustalona w ten sposób waga bielizny według Dowodów

Przyjęcia będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę; c) Podstawą
obciążenia Zamawiającego – za dany miesiąc kalendarzowy z dołu - za usługę pralniczą
asortymentów będzie miesięczne zestawienie ilości kilogramów wypranych dostarczonych do
zakładu Zamawiającego według Dowodów Przyjęcia/Wydania sporządzone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 5. Reklamacje
a) W przypadku stwierdzenie przy dostawie czystego asortymentu nienależytego wykonania
usługi, określonego w poniższym pkt b, Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia reklamacji
i niezwłocznej jej realizacji na koszt Wykonawcy, najpóźniej w terminie do ….. od daty
stwierdzenia; b) Za nienależyte wykonanie usługi w zakresie czystego asortymentu uznana
zostanie bielizna m. in.: - niedoprana, nieodplamiona, poplamiona, pofarbowana, odbarwiona
z wyłączeniem asortymentu poddanego działaniu środków farmakologicznych trwale
przebarwiających podczas użytkowania; - wilgotna; - poddana zbyt wysokiej temperaturze; sfilcowana; - niewymaglowana lub niewyprasowana; - niespełniająca wymogów w zakresie
jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi; - zanieczyszczona bakteriologicznie –
potwierdzenie na podstawie posiewów. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od
Wykonawcy zmiany m.in.: stosowanych środków dezynfekująco-piorących, technologii
prania, po trzeciej reklamacji dotyczącej nienależytego wykonywania usługi. d) Każdorazowo
na okoliczność stwierdzenia nienależytego wykonania usługi sporządzony będzie protokół
reklamacyjny. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji i spełnienia żądań
Zamawiającego zgłoszonych w protokole reklamacyjnym niezwłocznie najpóźniej w terminie
do …. od daty stwierdzenia. 6. Wymagania Zamawiającego a) Pralnia w której wykonywana
będzie usługa musi spełnić wymagania dotyczące prania bielizny z podmiotów wykonujących
działalność leczniczą powinna, posiadać barierę higieniczna między stroną brudną i czystą
oraz być pod stałym nadzorem właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego; b) Pranie
asortymentu brudnego odbywać się będzie według procedur dostosowanych do stanu
zabrudzenia i gwarantujących wysoką jakość wypranej odzieży (pod względem
bakteriologicznym i higienicznym); c) Wykonawca zapewni stosowanie w procesie prania i
dezynfekcji profesjonalnych środków i preparatów dopuszczonych do stosowania w
podmiotach wykonujących działalność leczniczą, tj. piorąco-dezynfekujących wpisanych w
Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, jako produkty przeznaczone do dezynfekcji bielizny i dopuszczonych do obrotu
zgodnie z ustawą z dnia 09 października 2015r. o produktach biobójczych ( tj. Dz. U. z 2018
r. poz. 2231); d) Wykonawca odpowiada za dobór odpowiedniej technologii prania z
dezynfekcją, zapewniającej używanie środków piorąco-dezynfekujących o szerokim spektrum
działania zapewniających wysoką jakość i bezpieczeństwo mikrobiologiczne prania w tym:
posiadających świadectwa jakości potwierdzone przez PZH. Wykonawca zobowiązuje się
używać jedynie takich środków, które posiadają aktualne dokumenty potwierdzające
dopuszczenie środków i preparatów do obrotu, które będzie zobowiązany okazać na każde
wezwanie Zamawiającego w czasie realizacji umowy; e) Zamawiający ma prawo
przeprowadzenia niezapowiedzianych, jak i okresowych kontroli w celu sprawdzenie
prawidłowości wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania.
Negatywny wynik kontroli może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia tzw. wizji lokalnej
w pralni wykonawcy przed podpisaniem umowy lub w trakcie jej trwania; f) Cały asortyment
bielizny winien być objęty procesem dezynfekcji chemiczno-termicznej; g) Wykonawca
zobowiązany będzie do prania oddzielnie bielizny oznakowanej jako „ ZAKAŹNA” z
zastosowaniem środków dezynfekująco-piorących o pełnym spektrum działania na
drobnoustroje ( w szczególności bakterie, wirusy, grzyby, prątki, spory); h) Wykonawca
zobowiązany będzie w każdym czasie udostępnić Zamawiającemu książkę dezynfekcji
pojazdów, którymi przewożony będzie przedmiot zamówienia z uwzględnieniem m.in.

następujących informacji: data i godzina dezynfekcji pojazdu, zastosowane preparaty, dane
osoby przeprowadzającej proces dezynfekcji; i) Wykonawca zobowiązany będzie do
zastosowania zaleceń pokontrolnych Zamawiającego z przeprowadzonej kontroli
wewnętrznej w wyznaczonym terminie; j) Wykonawca zapewnia, że transport będzie się
odbywał samochodami odpowiednio przystosowanymi do przewożenie bielizny brudnej i
czystej posiadającymi aktualna opinię właściwego Państwowego Inspektoratu Sanitarno –
Epidemiologicznego; k) Wykonawca, w przypadku dochodzenia epidemiologicznego u
Zamawiającego, będzie zobowiązany do dostarczenie, w terminie do 2 dni od wezwania,
dokumentacji potwierdzającej prawidłowość prania i dezynfekcji bielizny, przedstawienia
listy zastosowanych środków piorących i dezynfekcyjnych, kopii wyników kontroli
mikrobiologicznej pranej bielizny Zamawiającego i środka transportu, którym przewożono
wyprany asortyment; l) Na żądanie zamawiającego, w terminie do 2 dni Wykonawca
zobowiązany będzie dostarczać kopie wydruków potwierdzających warunki
przeprowadzonych cykli prania ( temperatury, czas, zastosowane środki, stężenie, proporcje)
dla wskazanej partii prania; m) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą
za zgubienie lub uszkodzenia asortymentu przekazanego do prania, powstałe w związku z
wykonywaniem usług; n) Wykonawca dostarcza bieliznę czystą i odbiera brudną w koszach
metalowych transportowych oraz zapewnia ich dezynfekcję; o) Wykonawca zapewnia worki
foliowe w odpowiedniej ilości około 900 szt. Miesięcznie do pakowania brudnej bielizny
przez Zamawiającego w trzech kolorach: - Odcinek I – niebieski; - Odcinek II – zielony; Odcinek III – żółty. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie
realizacji zamówienia: Wymóg ten dotyczy osób wykonujących pracę fizyczną rozumianą
jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z
posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami tj. prowadzenie pojazdów
mechanicznych (kierowca), zbieranie z magazyny bielizny brudnej, ważenie i wydawanie
brudnego asortymentu, pranie, suszenie, prasowanie, maglowanie, krochmalenie,
dezynfekcja, naprawianie asortymentu. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy
przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na
podstawie umowy o pracę wg załącznika nr 7
II.5) Główny kod CPV: 98310000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
98311000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01 lub zakończenia: 2020-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie stanowiące załącznik nr. 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie stanowiące załącznik nr. 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał lub
wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi
trwające min 6 miesięcy w zakresie prania bielizny zgodnie z warunkami określonym w pkt 6
SIWZ. Wykonawca złoży załącznik nr 8 do SIWZ - Wymagane jest wykazanie przez
wykonawcę posiadania opinii sanitarnej wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego,
że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę higieniczną i spełnia wymagania
w zakresie prania bielizny dla podmiotów działalności leczniczej - wymagane jest wykazanie
przez wykonawcę posiadania opinii sanitarnej wydanej przez właściwego Państwowego
Inspektora Sanitarnego dotyczącą dopuszczenia do użytkowania minimum jednego środka
transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d)
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjna nie mniejszą niż 500.000,00 zł. przez cały okres trwania umowy; 10a. Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VIII. ust. 10 lit.b i c. - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej, niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert; 10b. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI. ust. 10a, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby; 10c. W przypadku
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu;
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:
a) 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)
Wykaz wykonywanych usług z wykorzystaniem wzoru – według załącznika nr 8 do SIWZ; c)
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzory – według załącznika nr
2 do SIWZ; d) Oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 uPzp w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego, dotyczącym spełnienia warunków udziału w
postępowaniu – wg zał. nr 3 do SIWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania wg zał. nr
4 do SIWZ; e) Wykaz osób do reprezentowania z wykorzystaniem wzoru – według załącznika
nr 6 do SIWZ; f) Pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę, w przypadku działania
Wykonawcy przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w
formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o których mowa w
niniejszej SIWZ (wg zał. 3 i 4 do SIWZ) składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie; 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz
spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa
w niniejszej SIWZ 3(wg załącznika nr 2 i 4 do SIWZ); 5. Wykonawca, który zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w VIII.2a) SIWZ wg zał. nr 4 do
SIWZ; 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 uPzp – wg zał. nr 5 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;
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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
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:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Cena oferty
Termin realizacji reklamacji (czas reakcji gwarantujący wymianę
zakwestionowanej partii bielizny oraz zwrot zgubionej odzieży pracowniczej lub
bielizny, naprawy uszkodzonej odzieży pracowniczej lub bielizny)

Znaczenie
60,00
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpi jedna ze wskazanych poniżej okoliczności
lub zajdą przesłanki opisane w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych: a) zmiana
adresu siedziby, numeru telefonów, formy prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego. b)
zmiana osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego,
c) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, d) wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji
niewykorzystania przez zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości e)
wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji skorzystania zamawiającego z prawa opcji. f)
wydłużenie czasu trwania umowy spowodowane okolicznościami niezależnymi od stron
zawartej umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-12-05, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-12-31 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:
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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

