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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297271-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Puszczykowo: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2017/S 144-297271

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
Puszczykowo
62-041
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Piechnik
Tel.:  +48 618984094
E-mail: przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl 
Faks:  +48 618984056
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalwpuszczykowie.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.szpitalwpuszczykowie.com.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: osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej wraz z dzierżawą bielizny.
Numer referencyjny: Szp.12/18/17

II.1.2) Główny kod CPV
98310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl
www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
http://www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania,
maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi,
dzierżawa bielizny szpitalnej z wykorzystaniem technologii RFID wraz z dzierżawą dystrybutorów do wydawania
i odbierania kompletów operacyjnych.
Szacunkowa ilość miesięczna pranej bielizny – 11.000 kg. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
Zamawiający, w trybie i na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy zgodnie z zapisami wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona dokumenty wskazane w
Rozdziale XIII SIWZ.

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
98315000
98311000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
62-040 Puszczykowo.

II.2.4) Opis zamówienia:
Rodzaj, ilość, określenie zapotrzebowania i wymagań odnośnie zamawianej usługi zostały zawarte w
Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ (projekt umowy).

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: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy polegających na
powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego związanych ze
zwiększeniem ilości pranego asortymentu lub udzieleniem zamówienia na kolejne 12 miesięcy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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:
Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego zachodzą okoliczności,
o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, a także ust. 5 pkt 1 – tj.: Wykonawca w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.).
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia został określony w rozdz. XII SIWZ oraz w Jednolitym Europejskim Dokumencie
Zamówienia.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 27 000 PLN.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Warunki dotyczące wniesienia wadium zostały
wskazane w rozdz. XVI SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na praniu, dezynfekcji oraz dzierżawie bielizny szpitalnej
z wykorzystaniem technologii RFID, w okresie co najmniej 3 miesięcy oraz w ilości minimum 11 000 kg
miesięcznie każda z tych usług;
2. Wykonawca powinien wykazać, iż dysponuje:
a) co najmniej jednym urządzeniem pralniczym, wyposażonym w automatyczny system dozowania środków
piorących i dezynfekcyjnych oraz w urządzenia kontrolujące i rejestrujące parametry procesu prania i
dezynfekcji (czas, temperaturę, ilość zużytych preparatów piorących i dezynfekujących, przystosowanym do
prania bielizny szpitalnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.) oraz zgodnie z normą PN-EN 14065:2016-07 –
Tekstylia – Tekstylia poddawane obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego oraz
b) co najmniej jednym urządzeniem do prasowania odzieży w technologii bezdotykowej, umożliwiającym jej
odpylenie oraz
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c) co najmniej dwoma środkami transportu przeznaczonymi do realizacji zamówienia, które są przystosowane
do przewozu bielizny szpitalnej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.).

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:

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: 05/09/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
62-040 Puszczykowo
Sala Wykładowa.

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:
Zamawiający przewiduje publikację kolejnego ogłoszenia w latach 2019-2020.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

