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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323044-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2018/S 141-323044

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Sosnowiec
41-219
Polska
Osoba do kontaktów: Ela Kwaśnicka
Tel.:  +48 324130125
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
Faks:  +48 324130112
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.sosnowiec.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Sosnowiec
41-219
Polska
Osoba do kontaktów: Ela Kwaśnicka
Tel.:  +48 324130125/130
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
Faks:  +48 324130131
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpital.sosnowiec.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
www.szpital.sosnowiec.pl
www.szpital.sosnowiec.pl
mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
http://www.szpital.sosnowiec.pl
www.szpital.sosnowiec.pl
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Inny rodzaj: 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:
Usługa prania
Numer referencyjny: ZP-2200-33/18

II.1.2) Główny kod CPV
98310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa prania, dzierżawy, identyfikacji i transportu bielizny szpitalnej z obiektów
szpitala zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu wraz z wdrożeniem systemu
RFID (Radio-frequency identyfication) lub równoważnego, tj. pozwalającego na identyfikację i ewidencję
asortymentu oddawanego do prania z poszczególnych oddziałów, umożliwiającego bezdotykowe liczenie.
Trwałe oznakowanie asortymentu będącego własnością Zamawiającego i według wskazań Zamawiającego
tagami RFID lub równoważnymi z następującymi danymi: nazwa szpitala, nazwa asortymentu np; poszwa,
kołdra/koc, nazwa oddziału itp.
Obecnie Zamawiający używa systemu RFID.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 3 i 6 do 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: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prania, dzierżawy, identyfikacji i transportu bielizny szpitalnej z
obiektów szpitala zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu wraz z wdrożeniem
systemu RFID (Radio-frequency identyfication) lub równoważnego, tj. pozwalającego na identyfikację i
ewidencję asortymentu oddawanego do prania z poszczególnych oddziałów, umożliwiającego bezdotykowe
liczenie. Trwałe oznakowanie asortymentu będącego własnością Zamawiającego i według wskazań
Zamawiającego tagami RFID lub równoważnymi z następującymi danymi: nazwa szpitala, nazwa asortymentu
np; poszwa, kołdra/koc, nazwa oddziału itp.
Obecnie Zamawiający używa systemu RFID.
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1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 3 i 6 do SIWZ.
Szczegółowy zakres prawa opcji został określony w załącznikach nr 3 i 6 do SIWZ.
2. Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca będzie dostarczał i odbierał na swój koszt
przedmiot zamówienia do i z siedziby Zamawiającego.
3. Usługa będzie świadczona zgodnie z:
a) systemem zarządzania jakością ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usługi prania i dezynfekcji, wynajmu
pościeli i odzieży, z uwzględnieniem wymagań w zakresie monitorowania RFID lub równoważnym,
b) systemem zarządzania jakością ISO 14001:2005 w zakresie zarządzania środowiskiem lub równoważnym,
c) normą PN-EN 14065 „Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia
mikrobiologicznego”
4. Usługa sterylizacji świadczona będzie zgodnie z normą PN-EN 14937
5. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wizji lokalnej pralni Wykonawcy, w której będzie wykonywana
usługa w celu potwierdzenia zgodności oferowanych warunków z wymaganiami SIWZ. Wizja lokalna może być
przeprowadzona na każdym etapie postępowania, bez konieczności wcześniejszego informowania Wykonawcy.
7. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi przepisami
prawnymi w tym zakresie, wszystkie usługi objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą zgodnie ze
wszelkimi wymaganiami sanitarnymi i epidemiologicznymi stosowanymi w zakładach opieki zdrowotnej, w tym
m.in.:
a) pranie będzie wykonywane w pralni posiadającej aktualną opinię sanitarną, wydaną przez właściwego
Państwowego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą obiekt do świadczenia usług pralniczych zewnętrznym
podmiotom gospodarczym - jednostkom ochrony zdrowia.
b) środki dezynfekcyjne powinny wykazywać skuteczność działania na bakterie, grzyby, wirusy, prątki oraz
spory bakterii oraz posiadać wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z normą EN 13704 potwierdzające
skuteczność sporobójczą stosowanych środków dezynfekcyjnych, które będą używane do realizacji
zamówienia.
c) Środki używane w procesie prania i dezynfekcji pościeli szpitalnej winny posiadać aktualne świadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w tym zakresie tj.
— dla produktów kwalifikowanych jako wyrób medyczny - deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi
CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami - certyfikat jednostki notyfikowanej, któ

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: tak
Opis opcji:
Zamówienie jest realizowane z wykorzystaniem prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w
ramach niniejszego zamówienia większej ilości usług określonych w SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ kolumna
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„opcja”). Zakres opcji obejmuje asortyment ujęty zamówieniem podstawowym. W ramach opcji Zamawiający
wskaże, asortymenty i ilości, które zakupi dodatkowo, a Wykonawca zrealizuje je we wskazanych ilościach
i cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym, w terminie realizacji umowy. Zamawiający
na pewno wykorzysta ilości podstawowe, a pozostałe ilości określone jako opcja będą realizowane w ilości
dostosowanej do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że realizacja zakresu
maksymalnego zamówienia stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.

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
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w
zakresie określonym w załącznikach 3 i 6 do SIWZ.
Wartość tego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 390 774,97 PLN.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (jeden milion złotych)
dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie powinno
obejmować ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń z limitem odpowiedzialności dla jednego i
wszystkich zdarzeń nie mniejszym niż 1 000 000,00 PLN oraz ryzyko szkód w mieniu powierzonym z limitem
odpowiedzialności dla jednego i wszystkich zdarzeń nie mniejszym niż 300 000,00 PLN
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie określonym w pkt. IV.2.c.1)
niniejszej SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
przynajmniej jednej usługi pralniczej wraz z dzierżawą bielizny pościelowej szpitalnej wraz z wdrożeniem
systemu RFID (Radio-frequency identyfication) lub równoważnego dla szpitali o wartości brutto 2 000 000,00
PLN (dwa miliony złotych), oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Wykonawca wykaże, że będzie dysponował przynajmniej jedną pralnią z aktualną opinią sanitarną, wydaną
przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą obiekt do świadczenia usług
pralniczych zewnętrznym podmiotom gospodarczym – jednostkom ochrony zdrowia;
b.3) będzie dysponować środkami transportu przeznaczonymi do realizacji zamówienia dostosowanymi
do przewozu bielizny szpitalnej, pozytywnie opiniowanymi przez właściwego Państwowego Inspektora
Sanitarnego. Wymaga się posiadania co najmniej 2 samochodów z podzieloną skrzynią ładunkową na komory
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do bielizny czystej i bielizny brudnej lub dwa samochody do przewozu bielizny czystej i 2 do przewozu bielizny
brudnej;
b.4) Pralnia w której wykonywane będą usługi musi:
— być wyposażona w pralnicę tunelową celem zmniejszenia ryzyka zniszczenia bielizny w trakcie prania oraz
wyładunku,
— posiadać sprawną komorę dezynfekcyjną do dezynfekcji materaców, koców, poduszek wraz z zintegrowaną
drukarką parametrów procesu dezynfekcji,
— posiadać urządzenie do czyszczenia chemicznego, które w procesie czyszczenia używa środków
biodegradowanych, bezhalogenowych,
— posiadać wdrożony system RFID lub równoważny wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz bramkami,
czytnikami RFID (lub równoważnymi).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. 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. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia (zgodnie z wymogami określonymi w pkt. IV.2b.2); IV.2.b.3); IV.2.b.4) wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
c) pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu wymagań sanitarnych, przewidzianych
dla usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia.
d) pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu wymagań higieniczno-sanitarnych przez
samochody do przewozu bielizny (dla pojazdów wymienionych w wykazie).
e) oświadczenie, że Wykonawca posiada certyfikat WE zgodny z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów
medycznych, potwierdzający zapewnienie jakości usługi sterylizacji bielizny i odzieży operacyjnej, wystawiony
przez jednostkę akredytowaną (zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ).
f) dokument potwierdzający wdrożenie systemu ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usługi prania i
dezynfekcji, wynajmu pościeli i odzieży, z uwzględnieniem wymagań w zakresie monitorowania RFID oraz ISO
14001:2005 w zakresie zarządzania środowiskiem lub równoważnym

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 wymaga by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania
umowy na zasadach określonych w § 9 wzoru umowy.
Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik 4 do
SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 30/08/2018
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Dział Zamówień Publicznych

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
2. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
b) zdolności technicznej lub zawodowej
b.1) Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to
w tym okresie, przynajmniej jednej usługi pralniczej wraz z dzierżawą bielizny pościelowej szpitalnej wraz z
wdrożeniem systemu RFID (Radio-frequency identyfication) lub równoważnego dla szpitali o wartości brutto 2
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000 000,00 PLN (dwa miliony złotych), oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;
b.2) Wykonawca wykaże, że będzie dysponował przynajmniej jedną pralnią z aktualną opinią sanitarną,
wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą obiekt do świadczenia usług
pralniczych zewnętrznym podmiotom gospodarczym – jednostkom ochrony zdrowia;
b.3) będzie dysponować środkami transportu przeznaczonymi do realizacji zamówienia dostosowanymi
do przewozu bielizny szpitalnej, pozytywnie opiniowanymi przez właściwego Państwowego Inspektora
Sanitarnego. Wymaga się posiadania co najmniej 2 samochodów z podzieloną skrzynią ładunkową na komory
do bielizny czystej i bielizny brudnej lub dwa samochody do przewozu bielizny czystej i dwa do przewozu
bielizny brudnej;
b.4) Pralnia w której wykonywane będą usługi musi:
— być wyposażona w pralnicę tunelową celem zmniejszenia ryzyka zniszczenia bielizny w trakcie prania oraz
wyładunku,
— posiadać sprawną komorę dezynfekcyjną do dezynfekcji materaców, koców, poduszek wraz z zintegrowaną
drukarką parametrów procesu dezynfekcji,
— posiadać urządzenie do czyszczenia chemicznego, które w procesie czyszczenia używa środków
biodegradowanych, bezhalogenowych,
— posiadać wdrożony system RFID lub równoważny wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz bramkami,
czytnikami RFID (lub równoważnymi).
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
c.1) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (jeden milion złotych)
dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie powinno
obejmować ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń z limitem odpowiedzialności dla jednego i
wszystkich zdarzeń nie mniejszym niż 1 000 000,00 PLN oraz ryzyko szkód w mieniu powierzonym z limitem
odpowiedzialności dla jednego i wszystkich zdarzeń nie mniejszym niż 300 000,00 PLN
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie
art. 23 Prawa zamówień publicznych - oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Informacja na temat polegania na zdolności innych podmiotów.
5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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5.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. IV.2. SIWZ.
5.6. Jeżeli wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić – dla każdego z podmiotów,
których to dotyczy –odrębny formularz jednolitego dokumentu zawierający informacje wymagane w części
II sekcje A (informacje na temat wykonawcy) i B (informacje na temat przedstawicieli wykonawcy), w części
III (podstawy wykluczenia) oraz w - zakresie w jakim korzysta z zasobów podmiotu trzeciego – w części IV
(kryteria kwalifikacji) i części V (kryteria selekcji). Takie formularze powinny być wypełnione i podpisane przez te
podmioty.
6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
6.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.
IV.A Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty
Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny
ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
Część A – Oświadczenia i dokumenty wymagane:
1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ. Oświadczenie
musi być złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej JEDZ. [uwaga: Zamawiający
udostępnia wersję JEDZ w formacie xml. do wykorzystania przez Wykonawcę oraz w formacie pdf (podgląd
wersji xml). Instrukcję pobierania JEDZ w formacie xml. wskazano w punkcie XIV.8 poniżej]
1.2. JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na
adres: jedz.skrzynka@szpital.sosnowiec.pl 
1.3. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających
potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1.4. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

mailto:jedz.skrzynka@szpital.sosnowiec.pl
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Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi
bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc.
1.6. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu
elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
1.7. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. – o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).
1.8. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.
W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym
przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na
licencji open-source (7-Zip).
1.9. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (załącznik nr 1 – Formularz
oferty), składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje
dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym
lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
1.10. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać
oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie
pozwalające na identyfikację wykonawcy.
1.11. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera
pocztowego zamawiającego.
1.12. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;
w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
1.13. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się instrukcja
wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja.pdf
1.14. JEDZ musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i musi być podpisany przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów,
Wykonawca składa JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów potwierdzający brak istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania innego podmiotu.
1.15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzający brak podstaw wykluczenia. JEDZ każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania
każdego z tych Wykonawców.
2. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
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3. Wykonawcy występujący wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) składają dokument potwierdzający
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
2. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ,
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia – nw. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie (każdy
wspólnik spółki cywilnej i każdy konsorcjant); w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach
Wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów):
2.1 informacji 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;
2.2 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 10 do SIWZ;
2.3 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 10 do SIWZ;
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. 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. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia (zgodnie z wymogami określonymi w pkt. IV.2b.2); IV.2.b.3); IV.2.b.4) wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
c) pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu wymagań sanitarnych, przewidzianych
dla usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia.
d) pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu wymagań higieniczno-sanitarnych przez
samochody do przewozu bielizny (dla pojazdów wymienionych w wykazie).
e) oświadczenie, że Wykonawca posiada certyfikat WE zgodny z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów
medycznych, potwierdzający zapewnienie jakości usługi sterylizacji bielizny i odzieży operacyjnej, wystawiony
przez jednostkę akredytowaną (zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ).
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f) dokument potwierdzający wdrożenie systemu ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usługi prania i
dezynfekcji, wynajmu pościeli i odzieży, z uwzględnieniem wymagań w zakresie monitorowania RFID oraz ISO
14001:2005 w zakresie zarządzania środowiskiem lub równoważnym
4. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej należy złożyć:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie określonym w pkt. IV.2.c.1)
niniejszej SIWZ.
5. dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego:
a) złożyć oświadczenie według załącznika nr 1 i 9 do SIWZ.
b) Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ.
c) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z
normami jakościowymi:
c.1) dokument potwierdzający wdrożenie systemu ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usługi prania i
dezynfekcji, wynajmu pościeli i odzieży, z uwzględnieniem wymagań w zakresie monitorowania RFID lub
równoważnego,
c.2) dokument potwierdzający wdrożenie systemu ISO 14001:2005 w zakresie świadczenia usługi prania i
dezynfekcji, wynajmu pościeli i odzieży,
c.3) dokument potwierdzający wdrożenie normy PN-EN 14065 lub oświadczenie o spełnianiu przez pralnię
wymogu bariery higienicznej oraz oświadczenie, że maszyny pralnicze są wyposażone w automatyczne
systemy dozujące środki piorące i dezynfekcyjne oraz w urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i
dezynfekcji.
c.4) dokument potwierdzający wdrożenie normy PN-EN 14937,
c.5) Wykonawca może zamiast ww. zaświadczeń złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio
stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych
środków zarządzania środowiskiem.
d) aktualną decyzję/ opinię wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą
możliwość świadczenia usług pralniczych w zakresie prania bielizny w Zakładach Opieki Zdrowotnej (dotycząca
lokalizacji wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jako miejsce wykonywania usługi pralniczej)
Część C – inne wymagane dokumenty
1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W sytuacji
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz z oświadczeniem, przedstawi dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ
2. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy:
- formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
- formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ .
Część D – wymagania dotyczące składanych dokumentów
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje
się odpowiednio § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).
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2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną; za
wyjątkiem pełnomocnictwa.
3. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci
muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie,
dotyczące wyłącznie jego osoby.
4. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. A.1, B.2.2, 2.3; 3.a, b, 5.a, 5.b, C.1 oraz C.2
sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników
nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 58 000,00 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2018
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