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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.spzozparczew.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Parczew: Usługa prania bielizny szpitalnej na zewnątrz wraz z wynajmem pomieszczenia. 
Nr sprawy: SPZOZ .V.ZP-3521/14/2014 

Numer ogłoszenia: 379486 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kościelna 136, 21-

200 Parczew, woj. lubelskie, tel. 83 3552113, faks 83 3552113. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozparczew.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa prania bielizny szpitalnej na 

zewnątrz wraz z wynajmem pomieszczenia. Nr sprawy: SPZOZ .V.ZP-3521/14/2014. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Usługa obejmuje 
pranie na zewnątrz szpitala wraz z transportem asortymentu brudnego do prania i przywóz 
asortymentu czystego po praniu na koszt Wykonawcy. 2. Termin wykonania zamówienia 24 
miesiące od dnia zawarcia umowy, w ilości ok. 104 640 kg prania - miesięczna ilość około 4360 
kg. 3. Usługi pralnicze będące przedmiotem zamówienia w szczególności obejmują:                   
1) asortyment prania, który obejmuje: bieliznę pościelową (poszwy, poszewki, prześcieradła, 
parawany), bieliznę operacyjną (bluzy, spódnice, spodnie, sukienki), bieliznę porodową, bieliznę 
zakażoną, bieliznę niemowlęcą plus pieluchy i kocyki, bieliznę noworodkową plus pieluchy i 
kocyki, rożki, kompresy białe i zielone, odzież szpitalna (piżamy, koszule, szlafroki itp.), odzież 
ochronną personelu (fartuchy, ubrania lekarskie męskie i damskie, bluzy, spodnie), materace, 
ręczniki, ścierki, obrusy i serwety, koce, poduszki, kołdry, firanki, zasłony, wkłady wymienne do 
mopa, ściereczki kolorowe; 2) odbiór asortymentu brudnego z poszczególnych komórek 
organizacyjnych przez pracownika Wykonawcy wg. ustalonego harmonogramu godzinowego 
(asortyment przygotowany będzie do transportu przez Zamawiającego); 3) transport asortymentu 
brudnego przez pracownika Wykonawcy do magazynu bielizny brudnej; 4) sortowanie, liczenie, 
ewidencjonowanie i pakowanie asortymentu brudnego prania; 5) odbiór asortymentu brudnego z 
magazynu od Zamawiającego i transport do pralni Wykonawcy 5 razy w tygodniu; 6) dodatkowe 
kursy ponad ilość wskazaną w pkt 5, w zależności od potrzeb Zamawiającego; przerwa między 
kursami nie może być dłuższa niż 2 dni (np. przerwy świąteczne, długie weekendy).                    
7) prowadzenie w uzasadnionych sytuacjach wstępnej dezynfekcji lub dezynsekcji wydzielonej 
oznakowanej przez Zamawiającego bielizny i odzieży szpitalnej i innej; 8) suszenie, prasowanie, 
maglowanie, krochmalenie (fartuchy); 9) naprawę uszkodzonej bielizny i odzieży, w tym: 
zszywanie rozpruć, cerowanie, przyszywanie guzików, tasiemek do wiązań itp.; oddzielne 
pakowanie bielizny i odzieży nienadającej się do reperacji ma odbywać się po uprzednim jej 
upraniu (część bielizny ulega uszkodzeniu w czasie użytkowania, jak również w czasie prania); 
bielizna czysta nie nadająca się do reperacji (nie z winy Wykonawcy) wykorzystywana jest przez 
Zamawiającego do innych celów; 10) oddzielne pakowanie uszkodzonej bielizny i odzieży nie 
nadającej się do reperacji; 11) pakowanie suchego asortymentu czystego w zamykane worki 
płócienne o odpowiedniej wytrzymałości i foliowo-polietylenowe na czas transportu - worki 
zabezpiecza Wykonawca; 12) dostarczanie przez Wykonawcę upranej, spakowanej i 
posegregowanej na poszczególne komórki organizacyjne w worki lub pojemniki do pakowania 
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asortymentu czystego - do magazynu bielizny czystej Zamawiającego; bielizna będzie ważona po 
upraniu. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.30.00.00-6, 98.31.10.00-6, 

98.31.50.00-4, 50.83.00.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione 
w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007r Nr 42 poz. 275 z późn. zm.) Nie zabezpieczenie 
oferty akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy a złożona oferta zostanie 
odrzucona. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Parczewie nr konta: 92 8042 0006 0000 
4851 2000 0020 z dopiskiem Wadium - Usługa prania 4. Wadium musi być wniesione przed 
terminem składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, za termin jego 
wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego wskazanego przez 
Zamawiającego 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę 
polegającą na świadczeniu usług pralniczych na rzecz podmiotów leczniczych 
udzielających szpitalnych świadczeń zdrowotnych, stacjonarnie i całodobowo, o 
rocznej wartości brutto co najmniej 145 000,00 zł i załączy dokument(y) 
potwierdzający(e), że w/w usługa została wykonana należycie. Ocena spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie 
spełnia, na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają środek(ki) 
transportu przeznaczony(e) do przewozu bielizny czystej i brudnej. Ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
spełnia/nie spełnia, na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń załączonych 
do oferty. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
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1. Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie 

Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 97 

 2 - Oferowany okres, przez który nie wzrośnie oferowana cena jednostkowa za upranie 1 

kg asortymentu - 3 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty może dotyczyć i nastąpić w przypadku: 
1) zmian stawek podatku VAT związanych z przedmiotem zamówienia, lub 2) zmian wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, z późń. 
zm.), lub 3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 4) obniżenia 
ceny przez Wykonawcę 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.spzozparczew.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, Dział 
Zamówień Publicznych, pokój nr 10 Administracji. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 
Kościelna 136, 21-200 Parczew, Sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Podpisał: 

            Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
        w Parczewie 

   mgr Janusz Hordejuk 
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