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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196455-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2015/S 108-196455

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Ela Kwaśnicka
41-219 Sosnowiec
POLSKA
Tel.:  +48 324130125
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:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Punkt kontaktowy: Kancelaria
41-219 Sosnowiec
POLSKA
Tel.:  +48 324130125/130
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
Faks:  +48 324130131
Adres internetowy: http://www.szpital.sosnowiec.pl

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196455-2015:TEXT:PL:HTML
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II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie kompleksowych usług prania.

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: Obiekty
Zamawiającego: Sosnowiec ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3.
Kod NUTS PL22B

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1 wykonanie kompleksowej usługi prania, suszenia oraz obróbki (prasowanie, maglowanie, odkażanie
itp.) bielizny szpitalnej, bielizny operacyjnej poduszek, koców / kołder, materaców, pokrowców na materace,
poduszki, kołdry/koce oraz innej jak np. zasłony, firany, ścierki, obrusy, sukno, mopy wraz z naprawą oraz
czyszczeniem chemicznym asortymentu nie nadającego się do prania wodnego i ubrań pacjentów z Zakładu
Opiekuńczo Leczniczego;
1.2 dzierżawa bielizny szpitalnej w tym: poszew, poszewek, prześcieradeł, poduszek, kołder/koców, pokrowców
na poduszki i kołdry/koce, bielizny barierowej – według asortymentu i warunków określonych w Załączniku nr 5
do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy;
1.3 wdrożeniu systemu RFID lub równoważnego pozwalającego na identyfikację i ewidencję asortymentu
oddawanego do prania z poszczególnych oddziałów, umożliwiającego bezdotykowe liczenie;
1.4 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.;
1.5 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pisemnej koncepcji praktycznego
sposobu wdrożenia systemu i realizacji usługi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
98310000, 98311000, 98315000

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Proszę podać opis takich opcji: Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszego zamówienia
większej ilości usług określonych w SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ kolumna „opcja”). Zakres opcji obejmuje
również asortyment nie 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.
Uruchomieniem prawa opcji w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu RFID lub równoważnego w lokalizacji
na ul. Szpitalnej 1 jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego
przez Zamawiającego jako prawo opcji (z 14-dniowym wyprzedzeniem). Prawo opcji w tym zakresie będzie
uruchomione nie wcześniej niż po 6 miesiącach od podpisania umowy.
Szczegółowy zakres prawa opcji został określony w załącznikach nr 3 i 5 do SIWZ.

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 25 000 PLN.
2. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto
zamówienia podstawowego (podanej w jego ofercie).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności: do 45 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. 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”.
2. Usługa sterylizacji świadczona będzie zgodnie z normą PN-EN 14937.

III.2) Warunki udziału

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: I. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
b) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez:



Dz.U./S S108
06/06/2015
196455-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/8

06/06/2015 S108
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/8

wykazanie, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie, Wykonawca świadczył lub świadczy usługi pralnicze wraz z
dzierżawą bielizny pościelowej szpitalnej wraz z wdrożeniem systemu RFID (Radio-frequency identyfication) lub
równoważnego dla szpitali o wartości brutto 1 000 000,00 zł, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
II. Wraz z ofertą należy złożyć:
1. 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, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
1.3. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną 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,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
1.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów:
1.8.1. o których mowa w:
a) pkt 1.2–1.4 i 1.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— 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,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.



Dz.U./S S108
06/06/2015
196455-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/8

06/06/2015 S108
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/8

b) pkt 1.5 i 1.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4–8,10 i 11 ustawy.
1.8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.8.1. lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b) powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. a tiret
drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.8.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.8.1., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 1.8.2. stosuje się odpowiednio.
1.9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
a) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wg załącznika nr 2 do SIW.
b) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
2. W celu potwierdzenia, posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć:
a) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ;
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
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
dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (o
wartości brutto co najmniej 1 000 000 PLN).
Dowodem, o którym mowa wyżej są:
1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
Przez główne usługi Zamawiający rozumie usługi pralnicze wraz z dzierżawą bielizny pościelowej szpitalnej
wraz z wdrożeniem systemu RFID (Radio-frequency identyfication) lub równoważnego dla szpitali.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
c) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi
załącznik nr 8 do SIWZ.
d) pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu wymagań sanitarnych, przewidzianych
dla usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia;
e) pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu wymagań higieniczno-sanitarnych przez
samochody do przewozu bielizny (dla pojazdów wymienionych w wykazie);
f) 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;



Dz.U./S S108
06/06/2015
196455-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/8

06/06/2015 S108
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/8

g) 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.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniuw zakresie sytuacji ekonomicznej i
finansowej
II. Wraz z ofertą należy złożyć:
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: Wymagane jest posiadanie opłaconej polisy,
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z
sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w
okresie ubezpieczenia. Polisa powinna obejmować ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń z limitem
odpowiedzialności dla jednego i wszystkich zdarzeń nie mniejszym niż 1 000 000 PLN oraz ryzyko szkód w
mieniu powierzonym z limitem odpowiedzialności dla jednego i wszystkich zdarzeń nie mniejszym niż 300 000
PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

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
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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Aspekty środowiskowe. Waga 2

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:
ZP-2200-23/15
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IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.7.2015 - 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: 7.7.2015 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe
1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego
należy:
a) złożyć oświadczenie według załącznika nr 6 do SIWZ;
b) Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ.
c) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z
normami jakościowymi:
a. 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;
b. dokument potwierdzający wdrożenie systemu ISO 14001:2005 w zakresie świadczenia usługi prania i
dezynfekcji, wynajmu pościeli i odzieży;
c. 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;
d. dokument potwierdzający wdrożenie normy PN-EN 14937;
e. Wykonawca może zamiast w/w 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)
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2. W celu wykazania spełniania kryterium oceny ofert określonego w pkt. XII SIWZ „aspekty środowiskowe”
należy przedłożyć wymagany certyfikat potwierdzający wprowadzenie Systemu Kontroli Skażenia Biologicznego
zgodnie z normą PN-EN 14065/2005 wystawiony przez akredytowaną jednostkę notyfikowaną o ile Wykonawca
taki certyfikat posiada.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.).
2. Informacje ogólne.
a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp;
b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:
— przekazanie informacji o nieprawidłowościach zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,
— wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,
— skarga do sądu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.6.2015


