
Zamość: Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem. Nu mer

sprawy: 4/PN/15

Numer ogłoszenia: 52062 - 2015; data zamieszczenia:  10.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. , ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość, woj. lubelskie,

tel. 084 6775000, faks 084 6385145.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.com.pl/ zakładka zamówienia publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem.

Numer sprawy: 4/PN/15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

:Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem - szacowana ilość prania w okresie 12 miesięcy 100.000 kg 2.

Zakres usług pralniczych: 2.1 Dezynfekcji (warunki dezynfekcji dla prątków gruźlicy - Tbc, HIV, HBV, HCV) prania,

prasowania i naprawiania (szycia, przyszywania guzików i troczków, wymiany uszkodzonych suwaków)

następujących rzeczy - bielizny pościelowej, kocy, podkładów, pokrowców na materace, obrusów, zasłon, pidżam,

szlafroków, ręczników, fartuchów, garsonek, kołder, poduszek, odzieży ochronnej i roboczej oraz nakładek do

mopów i ścierek do sprzątania oraz prania i dezynfekcji materacy. 2.2 Czysta bielizna winna być zapakowana w

zależności od przyjętego postępowania np. zaspawana w folię plus worek zewnętrzny bakterioszczelny

wielokrotnego użytku lub w inny sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami na całej drodze od Wykonawcy

do Zamawiającego. Spodnie, fartuch, bluzy lekarskie itp. powinny być dostarczane na wieszakach. Poszczególne

asortymenty powinny być segregowane i pakowane oddzielnie. 2.3 Transport prania do i z siedziby Zamawiającego

środkami transportu będącego w posiadaniu Przyjmującego zamówienie i spełniającymi wymagania sanitarno -

epidemiologiczne oraz wniesienie i odebranie bielizny z miejsca wskazanego przez uprawnionego pracownika

Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Wykonawcy w godzinach 7.00-7.15. 2.4 Wykonawca ponosi koszt

zakupu środków czystości i preparatów dezynfekujących potrzebnych do wykonania usługi a proces prania

prowadzony będzie z zastosowaniem środków piorących posiadających dopuszczające do stosowania atesty i opinie

PZH, zapewniające skuteczne działanie dezynfekcyjne, bakteriobójcze (włącznie z prątkami gruźlicy), grzybobójcze i

wirusobójcze. 2.5 Wykonawca ponosi ryzyko związane z odkupieniem bielizny o tych samych parametrach

technicznych w trakcie wykonywania usługi oraz w przypadku zagubienia lub zafarbowania itp. 2.6 Zamawiający nie

będzie ponosił kosztów związanych z powtórnym praniem, koszty te obciążać będą Wykonawcę w ramach

reklamacji. Zakwestionowana partia prania winna być udokumentowana przez pracownika Zamawiającego jak i

pracownika Wykonawcy(na druku -Reklamacja- dostarczonym przez Wykonawcę) 2.7 Usługi muszą być

wykonywane w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i

Opieki Społecznej z dnia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739) oraz

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach

i farbiarniach (Dz. U. Nr 40, poz. 469). 2.8. W skład bielizny i odzieży wchodzi ( w tym z oddziału chorób płuc ) : -

file:///Y:/Przetarg nr 4-2015/52062-2015.html

1 z 5 2015-03-10 11:21



Bielizna łóżkowa - poszwy, prześcieradła, poszewki, podkłady, koszule szpitalne, szlafroki, pidżamy, pokrowce na

materace. - Bielizna operacyjna- prześcieradła operacyjne, serwety operacyjne, fartuchy operacyjne, ubrania

lekarskie operacyjne, serwetki, itp. - Bielizna dziecięca- poszwy, poszewki, prześcieradła, kocyki, pidżamy dziecięce,

kaftaniki, śpiochy itp. - Odzież medyczna- fartuchy lekarskie, ubrania lekarskie, ubrania pielęgniarskie. - Pozostałe-

koce, materace szpitalne, poduszki, kaftany bezpieczeństwa, odzież robocza, firany, zasłony, pokrowce, ścierki,

ręczniki itp...

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6, 98.31.50.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony jeśli warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie (2)

usługi polegające na świadczeniu usług pralniczych na rzecz podmiotów leczniczych

udzielających szpitalnych świadczeń zdrowotnych w trybie stacjonarnym i całodobowym, a

każda z tych usług trwała nieprzerwanie przez 12 miesięcy oraz posiadała wartość nie

mniejszą niż 280 000,00zł brutto i załączy dowody potwierdzające, że w/w usługi zostały

wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w celu wykonania

zamówienia dysponuje co najmniej jednym (1) środkiem transportu, posiadającym szczelną i

podzielną komorę załadunkową tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek

kontaktu z bielizną brudną lub co najmniej dwoma (2) środkami transportu - oddzielnie dla

bielizny brudnej i czystej oraz przedstawi wykaz środków transportu, o których mowa

powyżej.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego
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oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób należyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;

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 wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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 wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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:
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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;

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 wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1)Wypełniony  Formularz ofertowy  zgodnie  z załącznikiem nr  1  do  SIWZ.  2)Aktualny  dokument  (tzn.

wystawiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert), wydany przez właściwy organ

sanitarno-epidemiologiczny potwierdzający, że pralnia w której będzie wykonywana usługa prania spełnia

wymagania  w  zakresie  prania  bielizny  szpitalnej,  w  tym  dla  oddziałów  dziecięcych,  zakaźnych,

operacyjnych.  3)  Aktualny  dokument  (tzn.  wystawiony  nie  wcześniej  niż  12  miesięcy  przed  terminem

składania ofert), wydany przez właściwy organ sanitarno-epidemiologiczny potwierdzający, że Wykonawca

spełnia  wymagania  dotyczące  środków  transportu  do  przewozu bielizny  czystej  i  brudnej.  4)  Lista

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp

albo informacja, że nie należy do grupy kapitałowej- należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym

załącznik nr 1 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

III.7)

ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych ponad 50%

pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne  – należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu

ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych

państwach

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - Reklamacja - czas gwarantujący wymianę zakwestionowanej partii bielizny - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku: a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego

(np. adresu, nazwy itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń aneks do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany

danych Wykonawcy lub Zamawiającego, b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany

stawki podatku VAT, c) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.szpital.com.pl zakładka zamówienia publiczne nr sprawy 4/PN/15

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.

z o. o. ul. Peowiaków 1 22-400 Zamość Dział Obsługi Szpitala pok. 222..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.03.2015 godzina

11:30, miejsce: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. ul. Peowiaków 1 22-400 Zamość Dział Obsługi Szpitala

pok. 222..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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