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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406448-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Sosnowiec: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2011/S 249-406448

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1
Osoba do kontaktów: Izabela Kańkowska
41-219 Sosnowiec
POLSKA
Tel.:  +48 324130131
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
Faks:  +48 324130112
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Usługa Pn.: Świadczenie usług pralniczych i leasingu bielizny szpitalnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3,ul. Szpitalnej 1,
Kod NUTS 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406448-2011:TEXT:PL:HTML
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie wodnej usługi pralniczej bielizny szpitalnej, bielizny operacyjnej,
odzieży ochronnej, materacy, pokrowców, koców, poduszek, kołder oraz innej jak np. zasłony, firany, obrusy,
sukno wraz z naprawą oraz czyszczeniem asortymentu nie nadającego się do prania wodnego, jak również
ubrań pacjentów z zakładu opiekuńczo-leczniczego
2. Zamówienie dotyczy okresu 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
3. Szacunkowa ilość prania miesięcznie – 18000kg w tym ok. 200kg prania z oddziału dermatologicznego, ok.
160kg ubrań pensjonariuszy zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz 850 kpl pościeli lisingowanej.
4. Na przedmiot umowy składa się:
a) pranie i poddawanie dezynfekcji chemiczno - termicznej w procesie prania, zgodnie z wymogami
Państwowego zakładu Higieny;
b) dezynfekcja chemiczno – termiczna w procesie prania pieluch i bielizny dziecięcej;
c) maglowanie upranej bielizny i odzieży;
d) dokonywania bieżącej naprawy bielizny i odzieży (tj. cerowanie i łatanie, zszywanie pękniętych miejsc,
uzupełnianie guzików, troków, naprawa zamków, itp.);
e) dezynfekcja chemiczno – termiczna w procesie prania lub sama dezynfekcja w komorze dezynfekcyjnej
materacy, poduszek i koców;
f) w usłudze prania uwzględnione są procesy prania związane ze specyfiką oddziałów tj. Oddziału
Dermatologicznego, Noworodków i Wcześniaków, Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, Bloku Operacyjnego;
g) płukaniem odzieży fasonowej przy użyciu płynu antystatycznego.
5. Usługa obejmować będzie niżej wymieniony asortyment:
a) bielizna pościelowa, bielizna operacyjna bawełniana i barierowa, ubrania, piżamy;
b) odzież ochronna - fartuchy, bluzy, spodnie, spódnice, odzież wierzchnia, kurtki, peleryny;
c) bielizna niemowlęca i pieluchy;
d) materace, poduszki, koce, kołdry;
e) pozostałe - między innymi: firanki, zasłony, ręczniki, obrusy, mopy,
f) odzież codzienną
6. Usługa będzie wykonywana zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującym w pralniach
wykonujących usługi na rzecz jednostek służby zdrowia, z zastosowaniem środków piorąco – dezynfekujących
skutecznie działających na B, F, V, Tbc, spory (w tym clostridium difficile)
7. Usługa będzie wykonywana przy użyciu środków piorących dopuszczonych do obrotu na rynku polskim,
posiadających odpowiednie certyfikaty, pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny, a w przypadku
bielizny niemowlęcej i pieluch przy użyciu środków posiadających również pozytywną opinię Instytutu Matki
i Dziecka, Centrum Opieki na Dzieckiem lub innej równoważnej instytucji dla środków do prania bielizny
noworodkowej i niemowlęcej.
8. Zamawiającemu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli, w zakresie stosowania przez
Wykonawcę w procesie świadczonych usług pralniczych, środków piorących i dezynfekcyjnych.
9. Zamawiający wymaga, aby czas wykonania usługi prania nie przekraczał 24 godzin, (dopuszcza się w
przypadku odzieży fasonowej - 48 godz. a w przypadku materacy, koców i poduszek - 72 godziny).
10. Usługa będzie świadczona codziennie od poniedziałku do soboty, z możliwością skrócenia do piątku w
przypadku braku konieczności wykonania usługi. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania usługi w
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inne dni wolne od pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do jej świadczenia, o czym poinformowany zostanie z
tygodniowym wyprzedzeniem.
11. Wykonawca zapewnia transport prania z i do siedziby Zamawiającego, tj z dwóch obiektów szpitalnych przy
ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1.
Transport bielizny i pozostałego asortymentu odbywać będzie z uwzględnieniem podziału na transport „czysty”
i „brudny”, co oznacza, że odbierany od Zamawiającego asortyment do prania nie będzie równocześnie
przewożony z asortymentem czystym.
12. Charakterystyka i organizacja odbioru i przywozu prania:
a) bielizna przeznaczona do prania będzie magazynowana w pomieszczeniach magazynów bielizny brudnej,
zapakowana w worki dostarczone przez Wykonawcę;
b) bielizna zakaźna będzie pakowana w worki zaznaczone kolorem czerwonym, które na czas realizacji umowy
zabezpiecza Wykonawca;
c) odbiór brudnej bielizny i pozostałego asortymentu do prania będzie się odbywać na podstawie kwitu
(zlecenie do pralni), który będzie określać ilość i wagę przeznaczanej do prania bielizny i innych wyrobów z
wyszczególnieniem oddanego do prania rodzaju asortymentu oraz podpisy osób wydających i odbierających.
Kwit sporządzany będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron;
d) przed skierowaniem do prania, zdawana bielizna będzie ważona przez pracowników Wykonawcy, w
obecności pracownika Zamawiającego. Waga prania zostanie, odnotowana na kwicie zlecenia. Ustalona w ten
sposób waga bielizny stanowić będzie podstawę rozliczenia. Wykonawca zapewnia 2 wagi do ważenia prania -
po jednej w każdym punkcie odbioru prania,
e) Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania brudnego asortymentu z magazynów bielizny brudnej
oraz przetransportowania czystego asortymentu do magazynu bielizny czystej lub innego miejsca wskazanego
przez Zamawiającego,
f) Wykonawca zobowiązany jest odbierać brudną bieliznę, odzież medyczną i pozostały asortyment od
poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 13:00 (po uzgodnieniu z Zamawiającym), natomiast dostarczać
czysty asortyment od poniedziałku do soboty w godz. od 7:00 do 8:30 z magazynów bielizny, które znajdują się
w obiektach Zamawiającego, zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3,ul. Szpitalnej 1,
g) czysta bielizna przywożona z pralni będzie poskładana i zafoliowana asortymentowo, odzież ochronna na
wieszakach również zafoliowana.
13. Wykonawca raz na kwartał jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopie badań mikrobiologicznych,
wykonanych w pralni Wykonawcy, potwierdzonych przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, dokumentującą
skuteczności dezynfekcji.
14. Kasacja bielizny zużytej będącej własnością Zamawiającego będzie dokonywana przez Zamawiającego.
Braki wynikłe po kasacji mogą być uzupełniane bielizną Wykonawcy, którą Zamawiający będzie leasingował.
15. Wykonawca zabezpiecza ciągłość usługi prania w sytuacjach awaryjnych występujących u Wykonawcy.
16. Leasing asortymentu i jego warunku
16.1. Wykaz rzeczowy i ilościowy asortymentu pościeli do leasingu:
A)
L.p. Asortyment Ilość do leasingu z terminem realizacji do 30 dni od podpisania umowy
1. Poszwa, rozmiar 160 cm x 210cm kolor do uzgodnienia, płótno gramaturze 160g/m2 ÷ 175g/m2 temp. Prania
95ºC, szyta na zakładkę. 850
2. Prześcieradło, rozmiar 160x 210cm, płótno o gram. 160g/m2 ÷ 175g/m2, temp. Prania 95 ºC 850
3. Poszewka, rozmiar 70x90 cm, płótno o gram. 160g/m2 ÷ 175g/m2, temp. Prania 95 ºC, szyta na zakładkę.
850
B) bielizna operacyjna z materiału posiadająca wpis do rejestru wyrobów medycznych
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(dopuszczenie na bloku operacyjnym).
L.p. Asortyment Ilość do leasingu z terminem realizacji do 30 dni od podpisania umowy
1. Fartuch barierowy, operacyjny Fartuch wiązany z tyłu na troki- poły zakładane na siebie, szew łączący
poszczególne elementy fartucha kryty, zawijany dwugłowy, stębnowany
Rękawy zakończone elastycznym ściągaczem. 130.
2. Odzież zabiegowa
— spodnie zabiegowe, proste z kieszeniami na bokach, z tasiemką do regulacji pasa,
— bluza zabiegowa w karczek z trzema kieszeniami na krótki rękaw. L – 35 szt.
XL-40 szt.
XXL-70 szt.
3. Obłożenie chirurgiczne – serweta 75cm x 90 cm 105
4. Osłona na stolik Mayo -serweta wielokrotnego użytku 75 x 150cm 30
5. Prześcieradło barierowe 220cm x 150 cm 240
6. Obłożenie chirurgiczne barierowe 180cm x 180cm
(serweta chirurgiczna) 240.
16.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i protokolarnego przekazania Zamawiającemu 850
kpl. pościeli oraz bielizny operacyjnej (wg wykazu B) do leasingu. Poprzez kpl. rozumie się asortyment
wyszczególniony w pkt. 1+2+3 tabeli z ust. 1.
16.3. Leasingowana bielizna będzie spełniać wymagania obowiązujących norm w zakładach opieki zdrowotnej
ENV 14237, w przypadku bielizny operacyjnej PN-EN 13795-1,2,3, będzie nowa, dobrej jakości, estetyczna.
16.4. Pościel leasingowa użytkowana będzie wyłącznie w placówkach Zamawiającego.
Kolorystyka pościeli, przed realizacją zamówienia, będzie uzgodniona z Zamawiającym.
16.5. Leasingowany asortyment zostanie wcześniej oznakowany przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy, w
sposób uzgodniony z Zamawiającym.
16.6. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany leasingowanej bielizny na nową w przypadku jej
uszkodzenia (wynikającego z winy Wykonawcy) w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
16.7. Wykonawca dokonuje kasacji zużytej bielizny, będącej jego własnością, a leasingowanej przez
Zamawiającego, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Wykonawcy, wprowadzając w zamian do leasingu nową
bieliznę. Koszty z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.
16.8. Wykonawca utrzymuje stan bielizny przekazanej Zamawiającemu do leasingu na poziomie zamówienia
Zamawiającego.
16.9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczoną w procesie prania bieliznę i odzież w pełnej
wysokości po uwzględnieniu stopnia zużycia, jeżeli szkoda powstała z winy Wykonawcy.
16.10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania własnych badań mikrobiologicznych z wypranego
asortymentu przed przekazaniem na oddziały.
16.11.Po zakończeniu umowy, leasingowana pościel oraz bielizna operacyjna zostanie w całości przejęta przez
Zamawiającego i stanie się jego własnością.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
98310000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 37 700,00zł
2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 z oznaczeniem: Przetarg
znak: ZZP-2200-93/11 na USŁUGĘ PN: Świadczenie usług pralniczych i leasingu bielizny szpitalnej.
3.Wadium może być wnoszone w formie:
a) pieniądza,
b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancji bankowych,
d) gwarancji ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Samodzielnego Publicznego Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do
oferty. Termin wniesienia wadium upływa w dniu w dniu składania ofert o godz. 10:00.
4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 4a.
1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
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5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2
i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie.
Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom Zamawiającego należy złożyć:
— oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ,
— wykaz pomieszczeń i wyposażenia pralni - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń, którymi
dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca – urządzenia pralnicze wyposażone w urządzenia dozujące
środki piorące i dezynfekujące, prasowalnice, maglownice, składarki oraz inne urządzenia gwarantujące
należyte wykonanie usługi (według załącznika nr 6 do SIWZ),
— wykaz środków piorących i dezynfekujących jakich Wykonawca zamierza użyć do wykonywania zamówienia
wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie tych środków do obrotu i stosowania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami
ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie
zamówienia przepisami - na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wpisu do
Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, certyfikatów, kart charakterystyki, deklaracji zgodności
CE (według załącznika nr 7 do SIWZ),
— kopie badań mikrobiologicznych czystej bielizny i komory dezynfekcyjnej wykonanych w okresie ostatnich 12
miesięcy, poświadczone przez osobę do tego upoważnioną,
— w przypadku posiadania własnej bazy transportowej kserokopie dowodów rejestracyjnych, natomiast w
przypadku leasingu takich samochodów również poświadczoną kserokopię umowy z wynajmującym,
— dokument władz sanitarnych, potwierdzający dopuszczenie środka transportu do świadczenia usług dla
jednostek służby zdrowia,
— Zaświadczenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pralni do świadczenia
usługi pralniczej dla szpitala,
— aktualną opinię właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że
wykonawca spełnia wymagania dotyczące transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem barier sanitarnych.
Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

III.2) Warunki udziału
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:
1.1. oświadczenie, według załącznika nr 2 do SIWZ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy,
1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że 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,
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 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,
1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w:
— pkt 1.2. do pkt. 1.4. oraz pkt 1.6. — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
— pkt 1.5. — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
1.8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1.7., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może zadąć od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt 1.2.÷1.6.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 23 ustawy, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu winny być
załączone przez każdego wspólnika oferty wspólnej.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Ubezpieczenie winno być co najmniej na kwotę
minimum 500.000,00zł z klauzulą ubezpieczenia od ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych. W przypadku
polisy zawartej na krótszy okres, Zamawiający wymaga by była ona ważna przynajmniej na dzień składania
ofert. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć zobowiązanie do przedłużenia ważności
polisy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
— oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
— wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, z podaniem wartości, przedmiotu umowy, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Co najmniej jedno zamówienie wykonywane na rzecz podmiotów służby zdrowia na kwotę brutto nie mniejszą
niż 500 tys zł (według załącznika nr 4 do SIWZ). wykaz osób według załącznika nr 5 do SIWZ, oświadczenie
według załącznika nr 2 do SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
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Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZZP-2200-93/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

6.2.2012 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 6.2.2012 - 10:30

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 36 miesięcy

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 2 % ceny brutto
podanej w jego ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości DzU z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.
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2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer
konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089.
3. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie zamawiającego w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo
wykonane roboty budowlane.
5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego
zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia zwrócona nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, część
konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi musi zostać uaktualniona. Pozostałe
sposoby zabezpieczenia wygasają automatycznie wraz z wygaśnięciem zabezpieczonej wierzytelności lub z
upływem z góry określonego terminu.
8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień
publicznych zawarte w art. od 147 do 151.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587901
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587803

VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587901
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.12.2011

http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

