
Dz.U./S S23
02/02/2022
57910-2022-PL

1 / 7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57910-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Zawiercie: Usługi odbierania prania
2022/S 023-057910

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Zawierciu
Krajowy numer identyfikacyjny: 27627111000000
Adres pocztowy: ul. Miodowa 14 Zawiercie
Miejscowość: Zawiercie
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 42-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
E-mail: zampub@szpitalzawiercie.pl 
Tel.:  +48 326740361
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalzawiercie.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitalzawiercie.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.szpitalzawiercie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny
Numer referencyjny: DZP/PN/75/2021

II.1.2) Główny kod CPV
98311000 Usługi odbierania prania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ i formularzem asortymentowo cenowym - załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
98315000 Usługi prasowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Powiatowy w Zawierciu - 4 lokalizacje.

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ i formularzem asortymentowo cenowym - załącznik nr 3 do SWZ.

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: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający wymaga by Wykonawca:
a). dysponował aktualnym pozwoleniem/opinią sanitarną wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania 
bielizny dla jednostek służby zdrowia, wraz z minimum jednym protokołem (z załącznikami) kontroli Inspektora 
Sanitarnego z okresu ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert nie stwierdzającym 
nieprawidłowości odnośnie w/w wymagań,
b). dysponował co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do transportu prania na wózkach 
kontenerowych, wyposażonych w podest załadowczy i spełniających warunki emisji spalin określone dla normy 
co najmniej euro 4 wraz z aktualną decyzją/opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą pojazd 
do transportu pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej wydaną nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem 
składania ofert oraz bieżącymi protokołami z kontroli wraz z załącznikami,
c). wykonał co najmniej dwie kompleksowe usługi pralnicze na rzecz podmiotu leczniczego o wartości 
nie mniejszej niż 750 000, 00 zł brutto każda a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonanych usług w okresie ostatnich 3 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 lub są wykonywane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy oraz załącznikiem nr 6 - 
projektowane postanowienia umowy użyczenia.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/03/2022
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: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2022
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Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
a). Dokumenty potwierdzające posiadane możliwości zabezpieczenia wykonania usługi w razie zdarzeń 
losowych w swoim zakładzie (np. awaria maszyn, brak wody, energii elektrycznej) – należy określić sposób 
prania i miejsce,
b). Dokumenty potwierdzające, że dysponuje wyposażeniem pralni w niezbędne maszyny i urządzenia. W 
przypadku tytułu innego niż własność Wykonawcy, należy podać okres (w datach), na jaki została zawarta 
umowa uprawniająca Wykonawcę do dysponowania sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wymaga posiadania tytułu uprawniającego do dysponowania pralnią przez cały okres trwania 
umowy,
c). Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada komorę dezynfekcyjną wraz z kopią przynajmniej 1 
badania skuteczności dezynfekcji z ostatnich 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
d). Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań normy ISO 9001:2015 w zakresie usług 
prania i dezynfekcji oraz dzierżawy pościeli, odzieży i bielizny lub równoważne,
e). Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań normy ISO 13485 dla usługi sterylizacji 
bielizny medycznej lub równoważne,
f). Certyfikat potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań normy ISO 14001 dla systemu zarządzania 
środowiskowego lub równoważne.
g). Certyfikat potwierdzający przez Wykonawcę wdrożenie systemu analizy ryzyka i kontroli skażenia 
mikrobiologicznego RABC poświadczającego spełnienie normy PN EN 14065:2016 - tekstylia poddane obróbce 
pralniczej, System Kontroli Skażenia Biologicznego lub równoważne,
h). Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych przewidzianych do realizacji zamówienia stanowiący załącznik 
nr 11 do SWZ wraz z następującymi dokumentami:
- Dokumenty świadczące o tym, że oferowane wyroby medyczne posiadają dokumenty dopuszczające do 
obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane prawem zgodnie z klasyfikacją danego 
wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 
1565), a także posiadają stosowne dokumenty potwierdzające działanie w zakresie B, V, F, Tbc, spory (m.in. 
clostridium difficile, clostridium perfingens) w procesie prania wodnego - w zakresie środków dezynfekcyjnych 
przewidzianych do wykonania usługi.
- Dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty biobójcze posiadają pozwolenie na wprowadzenie do 
obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 
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2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 24) - w zakresie produktów biobójczych przewidzianych 
do wykonania usługi.
- Certyfikat dermatologiczny środków piorących do czyszczenia chemicznego.
- Dokumenty potwierdzające wpis preparatów dezynfekcyjnych jako wyrobów pozytywnie zaopiniowanych przez 
PZH lub innego równoważnego z pełną atestacją.
- Pozytywną opinię lub zalecenie, innej instytucji niż producent, dotyczącą środków przewidzianych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, tj. do prania bielizny dla noworodków, niemowląt i dzieci.
- Dokumenty potwierdzające, że stosowane środki piorąco – dezynfekujące, jakich Wykonawca zamierza użyć 
do wykonania zamówienia są dopuszczone do stosowania na terenie Polski lub UE, są oznaczone znakiem CE 
lub równoważne.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
a). aktualne pozwolenie/opinia sanitarna wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, ...cd. SWZ,
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
A - Cena – waga - 60 pkt
B - Norma emisji spalin pojazdów - 40 pkt

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Pzp, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy Pzp oraz Rzecznikowi małych średnich przedsiębiorstw.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty 
elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
2) nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego;
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego 
będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego 
obowiązku;
4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, 
ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym 
rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
5) określenie przedmiotu zamówienia;
6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na 
poparcie przytoczonych okoliczności;
11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
12) wykaz załączników.
8. Do odwołania dołącza się:
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
9. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w 
terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ... ciąg dalszy

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: UZP
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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