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Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
2.  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232). 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz. U. z 2013 r.  poz. 231),   
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego. 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU 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 
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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 ) : 

- 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. 
 
2.9 Bielizna wydawana i przyjmowana będzie na podstawie specyfikacji przyjęć brudnej bielizny i 
zwrotu bielizny czystej. Jednostka rozliczeniowa – 1 kg brudnego prania. 
Ważenie odbywać się będzie u zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

3. Wspólny słownik zamówień (CPV) – 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6, 98.31.50.00-4 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.   

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

6. Informacja na temat podwykonawców o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza 
powierzyć do wykonania podwykonawcom. Wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom  w formularzu ofertowym. 

7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Technologia prania powinna uwzględniać specyficzne 
wymogi obowiązujące w służbie zdrowia, powinna zapewniać proces niskotemperaturowy, co 
zapewnia zabezpieczenie bielizny przed nadmiernym zużyciem. 

• Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną w związku z wykonywaną 
usługą pralniczą w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli 
(Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i inne) 

• Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność materialną za asortyment prania, który uległ 
zniszczeniu lub zgubieniu podczas wykonywania usługi. 

• Wykonawca będzie wykonywać usługę zgodnie z wymogami dotyczącymi szpitali,  
z uwzględnieniem odpowiedniej technologii prania i oddzielnych cykli prania dla poszczególnych 
asortymentów bielizny, 

• Wykonawca musi posiadać opracowane procedury postępowania z bielizną brudną i czystą. 
• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 
• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 



 

___________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług pralniczych wraz z transportem  
 dla Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. 

 

4

 
Rozdział IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:   
 
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 m iesi ęcy od dnia 01.04.2015r.do dnia 
31.03.2016r. 
 
Usługi wykonywane b ędą w dni robocze w ci ągu 24 godzin (w przypadku materacy, poduszek, 
koców 72 godziny) od chwili oddania brudnego prania .  
W przypadku przekazania brudnego prania przed dniem  wolnym od pracy usługa winna by ć 
wykonana pierwszego dnia roboczego po niniejszym dn iu lub dniach wolnych od pracy. 
Dostawa upranych artykułów i odbiór brudnych powinn a odbywa ć się w godzinach 7.00-7.15 

 

Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.  

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust.1 oraz spełniający 
warunki, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:  
1.1 posiadania uprawnie ń 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 warunku. 
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.  
 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
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. 
 
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym or az osobami zdolnymi do  
wykonania zamówienia;  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
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.  
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej ;  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.  
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.  
 
2. Z treści załączonych do oferty oświadczeń  musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki 
Wykonawca spełnia. Ocena spełniania warunku z pkt 1.2, 1.3 zostaje dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia - nie spełnia. 
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3.Ponadto, Zamawiający zastrzega, że o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się 
wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Rozdział VI. INFORMACJA O DOKUMENTACH I O ŚWIADCZENIACH NA POTWIERDZENIE 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW POST ĘPOWANIA  
 
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawc ę warunków o których mowa w art. 22 ust.1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówie ń publicznych, nale ży doł ączyć nast ępuj ące 
dokumenty : 
 
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – na załączniku  Nr  2 do SIWZ. 

1.2 Wykaz wykonanych  usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
SIWZ.  

UWAGA:  
Wykaz wykonanych głównych usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w załączniku 
nr 5 do SIWZ, może ograniczać się jedynie do usług potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę 
warunku, o którym mowa w Rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 SIWZ. 
Dowodami, o których mowa w ust. 2, są:  
1) poświadczenie,  
2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.  
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym 
mowa w ust. 1.2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o 
których mowa powyżej.  
Wykonawca w miejsce poświadczeń może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, 
określone w § 1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231). 
 

1.3 Oświadczenie Wykonawcy, że ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2011r Nr 127, 
poz. 721, z późn zm.) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz.  
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1.4  Wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 
7 do SIWZ. 

1.5.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty 
te będą brały udział w realizacji części zamówienia,  zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca 
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów,  żąda  dokumentów dotyczących w szczególności: 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 

Podmioty występujące wspólnie składają oświadczenie łącznie 

2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedło żyć: 
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 
2.2  aktualnego odpisu 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
2.3 aktualnego zaświadczenia 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 
2.4 aktualnego zaświadczenia 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 
Podmioty występujące wspólnie: składają dokumenty/oświadczenia określone w pkt. 2  na każdy  z 
podmiotów z osobna. 
 
Wykonawca powołuj ący si ę przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w pos tępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które b ędą brały udział w realizacji cz ęści zamówienia, 
przedkłada tak że dokumenty dotycz ące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
wykonawcy, okre ślonym  w pkt .2 . 
 
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
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 
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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 

W przypadku wątpliwości  co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 
dokumentu. 
 
4. Wykonawcy składaj ący ofert ę wspólnie. 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wraz z ofertą dokument o ustanowieniu 
przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego postępowania. 
1) przypadku spółki cywilnej - pisemne pełnomocnictwo uprawniające jednego ze wspólników do 
występowania w imieniu wszystkich wspólników w przeprowadzanym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; 
2) przypadku konsorcjum - należy podać informacje o wszystkich podmiotach wchodzących w skład 
konsorcjum oraz załączyć dokument, w którym wszyscy wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w przedmiotowym postępowaniu lub do 
reprezentowania podmiotów w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia. 
2. Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do 
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje korespondencję, itp. 
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 
zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. 
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
wykonawców, zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 
realizację przedmiotu zamówienia, 
2)  określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 
zamówienia. 
 
5. W celu potwierdzenia, że oferowane w ramach zamówienia usługi i dostawy sp ełniaj ą 
wymagania okre ślone przez zamawiaj ącego, wykonawca zobowi ązany jest przedło żyć wraz 
ofert ą:  
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. 
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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. 

 
Wykonawcy, którzy nie przedło żą dokumentów i o świadcze ń potwierdzaj ących spełnianie 
wymaganych warunków zostan ą wykluczeni z post ępowania. 
Dokumenty żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy 
składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 
Do oświadczeń i dokumentów sporządzonych w języku obcym powinny być dołączone pisemne 
tłumaczenia na język polski.  
  
6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
19.11.2012, poz.1271) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu i warunków dostawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub 
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 
 
Rozdział VII. NA OFERT Ę SKŁADAJ Ą SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI:  
 
1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 
 
1) Formularz ofertowy  (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy 
podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną) 
sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 
2) Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale VI  specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 
3) Pełnomocnictwo  do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
4) Pełnomocnictwo  do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające 
się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej). 
 
2. Opis sposobu przygotowania oferty:  
1) Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę.  
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2)  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną własną ofertę.  
3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, 
czytelna techniką. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez  
Wykonawcę. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę.  
5)Wszystkie strony oferty muszą być trwale zszyte w sposób uniemożliwiający de kompletację 
zawartości oferty, a każda strona winna być opatrzona kolejnym numerem.  
6) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Załączników – 
formularzy, jakie zostały przedstawione w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w 
formie wydruku komputerowego zgodnie z wzorami formularzy ze SIWZ.  
 
Rozdział VIII. INNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca winien zamieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia, 
zaadresowanej na adres Zamawiającego i zawierającej adres zwrotny Wykonawcy , by umożliwić zwrot nie 
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie oraz posiadającej następujące 
napisy:  
 
 
 
 
1) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego  
opakowania i oznakowania koperty.  
2.  Zmiana lub wycofanie złożonej oferty 
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed  upływem terminu 
składania ofert. 
b) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad  
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy    
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA.” 
c) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie    
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio  opisaną 
kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE.” 
d) Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę. 
3. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący 
wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od 
pozostałych informacji zawartych w ofercie.  
Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części 
oferty -należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Rozdział IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
 
Oferty należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego)  w 
Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość w terminie do 
18.03.2015 r. do godz. 11:30 – Dział Obsługi Szpitala , pok. 222. budynek administracji 
 
Rozdział X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :  

OFERTA -Przetarg nr 4/PN/15 –„  Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem” 
nie otwierać do dnia 18.03.2015r. do godz.12.00 
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1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.03.2015r.  o  godz. 12:00  w sali konferencyjnej , budynek 
administracji, II piętro  w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 
Zamość 
2. Sesja otwarcia ofert 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert 
przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, cena ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek 
Zamawiający prześle mu informacje, które były podane podczas otwarcia ofert .  

Wykonawcom nie wysyła się zaproszeń ani zawiadomień dotyczących udziału w akcie otwarcia ofert.  

 
Rozdział XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA S IĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI.  
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
2.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 
 Adres zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu w godzinach pracy zamawiającego 
na nr 084-638-51-45.  
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną w godzinach pracy 
zamawiającego na adres poczty elektronicznej, podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  
6.Treść zapytań i udzielone odpowiedzi Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
zamawiającego, a także prześle wszystkim wykonawcom, którym na ich wniosek przesłano SIWZ.  
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej związani są wszelkimi modyfikacjami 
 i wyjaśnieniami do specyfikacji zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego. 
7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
8. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami oraz do 
potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz innych informacji przekazanych, jest: 
Elżbieta Bartnik tel. 084-677-50-31, fax. 084-638-51-45 w terminach w godz. pomiędzy 7.30-15.00  
9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
11.Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z 
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. 
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12. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, 
jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, 
zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Wszelkie prawa i 
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 
13. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu 
składania wniosków, zapytań do SIWZ.  
14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.  
 
Rozdział XII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 

Rozdział  XIII. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCĄ.  

 
1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych . 
2. Rozliczenia mogą odbywać się tylko w złotówkach. 
 
Rozdział XIV. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERTĄ:  
 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
Rozdział XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.  
 
1. Cenę oferty stanowi cena brutto. 
2. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. 
3. W cenie oferty należy zawrzeć wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia. 
4. Cena jednostkowa oraz wartość muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie 
dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). 
5. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych  oraz innych omyłek 
 w ofercie na poniższych zasadach: 
1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych  
poprawek,  
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w   
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
Rozdział XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT  
 
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
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– Cena – 98% 

– Reklamacja  – czas  gwarantujący  wymianę zakwestionowanej partii bielizny , zwrot zagubionej 
odzieży medycznej lub bielizny , naprawy uszkodzonej odzieży medycznej lub bielizny –najwięcej 
punktów otrzyma oferta gwarantująca najkrótszy czas reakcji  - 2% 
 
 
2. Punkty przyznawane za podane  kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
                                                                 
                                                         
Wartość punktowa ceny  = najniższa zaproponowana cena  / cena oferty badanej    x  98%   x  100 
                                                       
Punkty za czas reklamacji: 
 

1) Czas reklamacji  2 dni  i mniej od momentu zgłoszenia – 2 punkty 
2) Czas reklamacji  3 dni  od momentu zgłoszenia – 1 punkt 
3) Czas reklamacji powyżej 4 dni od momentu zgłoszenia – 0 punktów 

 
3.Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
4.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert- Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 
najniższą ceną. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. 
6.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 
spośród ofert uznanych za ważne. 
 

Rozdział  XVII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO.  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o:  
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli 
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację,  
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  
c)Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.  
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w/w informację również 
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń-
budynek administracji).  
3. Zawarcie umowy na realizację zamówienia, na warunkach określonych w Projekcie umowy, 
stanowiącym  Załącznik Nr 4 do SIWZ, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, 
chyba, że zostało wniesione odwołanie w trybie przewidzianym w Dziale VI Ustawy.  
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
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ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
93 ust. 1 Ustawy.  
 
Rozdział  XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Rozdział XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓ RE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  
 
1. Szczegółowe warunki umowy  zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4  
który jest integralną częścią specyfikacji. 
2. 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. 

3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku Zamawiającemu.  
 
Rozdział XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.  
 
1. Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 
423,768,811,915,1146 i 1232) przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu 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 niniejszej ustawy.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 
Ustawy Pzp.  
3. Odwołanie 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 przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę  
b) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
c) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia  
d) odrzucenia oferty odwołującego  
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej  
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.  
7. 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. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.  
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8. Termin wniesienia odwołania:  
a) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia;  
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;  
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a oraz lit. b wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;  
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub 
termin składania wniosków.  
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

Rozdział  XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 
1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232)oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
  
Rozdział XXII. Zał ączniki  
 
Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2  - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 
Załącznik nr 3  - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 
Załącznik nr 4  -  Projekt umowy 
Załącznik nr 5-   Wykaz wykonanych usług 
Załącznik nr 6 -  Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
Załącznik nr 7-   Wykaz środków transportu 
 
 
 
Zamość, 2015-03-10  
       Zatwierdził:............................................... 
                                                                                                              Prezes  
                                                                                                       Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. 

                                                                                                      mgr inż. Mariusz Paszko 
 

 


