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18/03/2017  S55  - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I. II. III. IV. VI.
Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi prania iczyszczenia na sucho
2017/S 055-102042
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 2
al. Jana Pawła II 7
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kozak, Dorota Czajka
Tel.: +48 324784561/548
E-mail: zp@wss2.pl
Faks: +48 324784549
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wss2.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia moŜna
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wss2.pl
Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem podanym powyŜej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać
na adres podany powyŜej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieli Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w JastrzębiuZdroju.
Numer referencyjny: BZP.38.382-10.17
II.1.2) Główny kod CPV
98310000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 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
98311000
98315000
32344260
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z
transportem bielizny ogólnoszpitalnej naleŜącej do Zamawiającego, jak i bielizny
dzierŜawionej od Wykonawcy, serwis bieliźniarski, prowadzenie magazynów
bielizny czystej i brudnej oraz transport bielizny czystej do oddziałów/komórek
organizacyjnych i brudnej z oddziałów/komórek organizacyjnych do magazynu
bielizny brudnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, zwanego
dalej WSzS Nr 2 lub Szpitalem oraz kompleksowe wdroŜenie systemu słuŜącego
do automatycznej identyfikacji asortymentu szpitalnego – bielizny pościelowej
oraz fasonowej z moŜliwością automatycznego rozdziału bielizny na
poszczególne oddziały/komórki organizacyjne Szpitala w zaleŜności od potrzeb.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniŜej
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: 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
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami:
Cena – 60 %
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Ocena techniczno – organizacyjna – 40 %.
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 dokonuje opisu warunku.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek jeŜeli wykaŜe, Ŝe posiada wiedzę i doświadczenie w
zakresie objętym zamówieniem poprzez wykazanie minimum 1 (jednej) usługi
podobnej do objętej przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat
poprzedzających termin składania ofert. Za usługę podobną Zamawiający uzna
usługę obejmującą świadczenie usług pralniczych na terenie placówki ochrony
zdrowia, prowadzącej leczenie stacjonarne, dysponującej co najmniej 550
łóŜkami. Wykonawca wykaŜe ciągłość świadczenia usługi w okresie nie krótszym
niŜ 6 miesięcy i wartości usługi w 1 (jednym) miesiącu (w kaŜdym z 6 miesięcy)
wyniosła minimum 60 000 PLN brutto.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeŜonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
zamówienia
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: 21/04/2017
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 moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału:
Polski
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować waŜność do: 19/06/2017
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/04/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Adres: Al. Jana Pawła II 7
w pokoju nr 19 na XI piętrze.
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wyklucza z postępowania:
1) wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V ust. 1 SIWZ;
2) wykonawców, którzy nie wykazali, Ŝe nie zachodzą wobec nich przesłanki
określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp;
3) wykonawców, którzy nie wykazali, Ŝe nie zachodzą wobec nich przesłanki
określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Pzp.
1.W celu wstępnego potwierdzenia, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w Rozdz. V ust. 1 pkt. 3
SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówień (JEDZ), zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, Ŝe Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
W celu ułatwienia Wykonawcy wypełnienia dokumentu JEDZ, Zamawiający załącza
instrukcję wypełnienia opublikowaną przez Urząd Zamówień Publicznych.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
jednolity europejski dokument zamówień (JEDZ) składa kaŜdy z tych
Wykonawców. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w którym kaŜdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa
takŜe jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące kaŜdego z
tych podmiotów.
4.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa takŜe jednolite europejskie
dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące kaŜdego z tych podwykonawców.
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, wezwie tego Wykonawcę do złoŜenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niŜ 10 dni, aktualnych na dzień złoŜenia,
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1.Oświadczenia i dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunków
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udziału w postępowaniu.
1)Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równieŜ wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane sporządzony zgodnie z załącznikiem nr
5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane naleŜycie.
2)Wykonawca w sytuacji, gdy będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, Ŝe 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. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających
udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie
wynikać w szczególności:
a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
d)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamóweiń Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Wykonawcom, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w art. 180 Pzp i następnych.
2.Środkami ochrony prawnej, są:
1)odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej,
2)skarga do sądu.
3.Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równowaŜnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
6.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli
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informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeŜeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
7.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe 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.
8.Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w ust. 6 i 7 wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
9.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są
uregulowane w art. 198a – 198g Pzp.
10.Szczegółowe regulacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków
ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2017
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