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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118887-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Chrzanów: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2020/S 050-118887

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 628-19-16-916
Adres pocztowy: ul. Topolowa 16
Miejscowość: Chrzanów
Kod NUTS: PL21
Kod pocztowy: 32-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zamówień Publicznych, Szpital Powiatowy w Chrzanowie, II piętro
E-mail: dzp@szpital-chrzanow.pl 
Tel.:  +48 326247034
Faks:  +48 326247021
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital-chrzanow.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Szpital Powiatowy

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa prania
Numer referencyjny: 12/2020

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:dzp@szpital-chrzanow.pl
http://www.szpital-chrzanow.pl/
https://www.szpital-chrzanow.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S50
11/03/2020
118887-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 5

11/03/2020 S50
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 5

98310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
W ramach zamówienia Wykonawca wykonywał będzie kompleksową usługę prania wraz z dzierżawą bielizny
pościelowej, operacyjnej i mopów, prania pozostałego asortymentu będącego własnością Zamawiającego,
transportu prania brudnego i czystego z pralni i do pralni, transportu prania brudnego z oddziałów, transportu
prania czystego na oddziały wraz z wyładunkiem. zgodnie z załącznikiem „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wraz z wymaganiami”, który stanowi integralną część umowy.

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
98311200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Powiatowy w Chrzanowie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W ramach zamówienia Wykonawca wykonywał będzie kompleksową usługę prania wraz z dzierżawą bielizny
pościelowej, operacyjnej i mopów, prania pozostałego asortymentu będącego własnością Zamawiającego,
transportu prania brudnego i czystego z pralni i do pralni, transportu prania brudnego z oddziałów, transportu
prania czystego na oddziały wraz z wyładunkiem.
2. Zamówienie obejmuje również:
a) usługę kompleksowego prania odzieży ochronnej i roboczej pracowników oraz innego asortymentu zgodnie z
przedstawionym wykazem zał. 3;
b) doposażenie Szpitala w nową bieliznę pościelową, operacyjną, mopy oraz inny asortyment zabezpieczający
codzienne zapotrzebowanie – ilość i rodzaj w załączniku (zał. 4). Doposażenie ma nastąpić w dniu rozpoczęcia
świadczenia usługi;
c) utworzenie magazynu podręcznego z zapasową bielizną pościelową, operacyjną i pozostałego asortymentu
(zgodnie z zał. 5) stanowiącą zabezpieczenie w przypadku reklamacji, opóźnień wykonania usługi prania oraz
zwiększonego zapotrzebowania z oddziałów – ilość i rodzaj w załączniku. Utworzenie magazynu do maks. 45
dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi (termin podlega ocenie zgodnie z SIWZ);
d) wdrożenie systemu identyfikacji radiowej bielizny i oznakowanie chipami asortymentu Zamawiającego i
Wykonawcy w terminie do maks. 30 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi (termin podlega ocenie zgodnie
z SIWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Co 36 miesięcy

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać się: posiadaniem polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności z minimalną sumą ubezpieczenia 1 000 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać się:
— co najmniej jedną usługą w zakresie przedmiotu zamówienia i w ilości co najmniej 17 ton czystego prania/
miesiąc,
— posiadaniem lub dysponowaniem pralną spełniającą wymogi sanitarne,
— posiadaniem lub dysponowaniem urządzeniami pralniczymi spełniającymi wymogi bariery higienicznej oraz
urządzeń prasujących, maglujących,
— posiadaniem lub dysponowaniem środkami transportu zapewniającymi rozdzielny transport prania brudnego i
prania czystego (transport wewnętrzny i zewnętrzny),
— posiadaniem wdrożonego systemu zarządzania jakością w zakresie usługi prania, wraz z transportem dla
placówek służby zdrowia, zgodnie z polską normą PN-EN 14065 „Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w
pralni. System kontroli skażenia mikrobiologicznego”: RABC (Risk analsis biocontamination control – system
kontroli i analizy skażeń biologicznych) lub równoważny.

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:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik 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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp oraz dodatkowo procedura zostaje ogłoszona drugi raz. Pierwszy przetarg
został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 225-552076

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/04/2020
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: 06/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, POLSKA, paw. D, II p., Dział Zamówień
Publicznych

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

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

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium należy wnieść w wysokości: 15 000 PLN.
Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert do godz. 10.00.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552076-2019:TEXT:PL:HTML
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X. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza
zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji;
2) kosztorys;
3) jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym;
4) dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np.:
pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy),
Dowód wpłaty wadium.
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów: wykaz dokumentów i oświadczeń zgodnie z zapisami SIWZ pkt XI.2.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2020


