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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389364-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Żary: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2017/S 190-389364
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Domańskiego 2
Żary
68-200
Polska
Osoba do kontaktów: Mieczysław Tomków
Tel.: +48 684707874
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Faks: +48 684707874
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.105szpital.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.105szpital.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP
ZOZ w Żarach.
Numer referencyjny: DZP-3830-31/17

II.1.2)

Główny kod CPV
98310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

04/10/2017
S190
http://ted.europa.eu/TED

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

1/6

Dz.U./S S190
04/10/2017
389364-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/6

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług prania bielizny szpitalnej, odzieży
ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej oraz wdrożeniem systemu radiowej identyfikacji bielizny na
warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 3).
2. Szacunkowa ilość prania wynosi ok. 280 800 kg. Faktyczna ilość i zakres usługi wynikać będzie z bieżących
potrzeb Zamawiającego, zgodnie z dowodami przyjęcia/wydania.
3. Wykonawca wyposaży Zamawiającego w asortyment wyszczególniony w załączniku nr 5 do SIWZ, który
stanowić będzie przedmiot dzierżawy.

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
98311000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2,
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żaganiu ul. Żelazna 1a.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług prania bielizny szpitalnej, odzieży
ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej oraz wdrożeniem systemu radiowej identyfikacji bielizny na
warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 3).
2. Szacunkowa ilość prania wynosi ok. 280 800 kg. Faktyczna ilość i zakres usługi wynikać będzie z bieżących
potrzeb Zamawiającego, zgodnie z dowodami przyjęcia/wydania.
3. Wykonawca wyposaży Zamawiającego w asortyment wyszczególniony w załączniku nr 5 do SIWZ, który
stanowić będzie przedmiot dzierżawy.
4. Każda zmiana ilościowa bielizny (kasacja lub zakup nowej bielizny) będzie ustalana przy udziale obu stron i
potwierdzana w formie pisemnej.
5. Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej odbywać się będzie w zakładzie pralniczym Wyko-nawcy
zgodnie z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od
asortymentu, skażenia bielizny oraz technologią i warunkami obowiązującymi w pla-cówkach służby
zdrowia, bezwzględnie przestrzegając Zarządzeń i Zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, z zastosowa-niem preparatów posiadających atest
PZH.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie usługi będącej przedmiotem zamówienia innym podmio-tom.
Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną za wykonywane usługi pralnicze, w zakresie
jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi, wobec organów kontroli (Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,
PIP, BHP).
7. W przypadku awarii w zakładzie pralniczym, Wykonawca zapewni ciągłość świadczonej usługi. Wykonawca
wskaże w ofercie zakład „awaryjny”, w którym będzie świadczona usługa pralnicza – przedstawi stosowną
umowę wraz z wymaganymi dokumentami – pozwolenia, decyzje. Koszt świadczonej usługi przez zakład
„awaryjny nie może przekraczać ceny jaką zaoferował Wykonawca zamówienia.
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8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zapasu czystego asortymentu i dostarczenia go do
magazynu Szpitala w razie zaistnienia takiej konieczności, w dni wolne od pracy, po złożeniu pi-semnego
zapotrzebowania.
9. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę cenową, podając cenę netto i brutto za wypranie 1 kg
bielizny szpitalnej. W cenie tej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt transportu pra-nia, jak również
koszt dzierżawy bielizny i wdrożenie systemu radiowej identyfikacji bielizny.
10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
(w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących następujące czynności w za-kresie
realizacji zamówienia:
a)przyjmowanie brudnego, ważenie i wydawanie czystego asortymentu,
b)pranie, suszenie, prasowanie, maglowanie, dezynfekcja, naprawianie asortymentu.
— jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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: tak
Opis wznowień:
Wrzesień 2020 rok.

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
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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;
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3) zaświadczenie 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, 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;
4) odpis 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 (rozdział IV pkt 2 ppkt 2).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonuje lub wykonał mini-mum
jedną usługę pralniczą wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej oraz wdrożeniem systemu
RFID oraz załączy dowody, że w/w usługa została wykonana należycie lub jest
wykonywana należycie. Każda z usług wykazana na potwierdzenie spełniania w/w warunku powinna trwać
nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz posiadać roczną wartość nie mniejszą niż 30 %
wartości brutto złożonej oferty;
2) Pralnia, w której wykonywane będą usługi winna posiadać barierę higieniczną, co po-zwala na świadczenie
usług prania bielizny szpitalnej w zależności od asortymentu, ska-żenia bielizny, w tym z oddziałów
noworodkowych, dermatologicznych i zakaźnych zgodnie z wymogami dla pralni szpitalnych
3)dysponuje oddzielnymi środkami do transportu brudnej i czystej bielizny lub środ-kami transportu
posiadającymi szczelnie podzieloną komorę załadunkową na strefę czystą i brudną.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z poda-niem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz
załączeniem dowdów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie –sporządzony wg Załącznika
nr 7do SIWZ;
Uwaga:
Dowodami, o których mowa w ppkt 5) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez pod-miot, na
rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy. W przypadku
usług nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) -Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dopuszczenia pralni do
świadczenia usług prania bielizny i pościeli szpitalnej, w tym z oddziałów noworodkowych.
— Wyniki badań mikrobiologicznych (wykluczających obecność grzybów i bakterii) wykonanych w stacji
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub akredytowanym laboratorium, potwierdzających
czystość mikrobiologiczną pościeli z rozróżnieniem badanego asortymentu np. badanie z bluzy chirurga,
prześcieradła operacyjnego, poszwy szpitalnej, prześcieradła – po jednym badaniu dla każdego z asortymentów
z ostatnich 3 miesięcy; Dokumenty maja potwierdzić skuteczność prania i dezynfekcji przedmiotu zamówienia
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— Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wynik badania potwierdzającego czystość mikrobiologiczną komory
dezynfekcyjnej;
7) wykaz środków transportu przystosowanych do przewozu bielizny szpitalnej–sporządzony wg
Załącznika nr 8
— opinię sanitarną wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą dopuszczenia
do użytkowania środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi
— Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wynik badania potwierdzającego czystość mikrobio-logiczną
samochodu transportującego bieliznę czystą.
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:
Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany stawki podatku VAT, z tym, że zmianie może ulec cena brutto, natomiast cena netto
pozostanie bez zmian,
b)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
c)w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę,
d)obniżenia ceny na dany przedmiot zamówienia bez względu na przyczynę takiej zmiany,
e)zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy
do aktualnego stanu prawnego,
f)zaistnienia okoliczności, których nie można b.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 09/11/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 08/01/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
W siedzibie zamawiającego w Żarach, ul. Domańskiego 2 w bud. nr 12, 1 piętro (Dział Zamówień Publicznych).

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:
Wrzesień 2020.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2017
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