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(entrala Mak6w Podhalaiski
+48 33 877 10 01

Znak'. ZoZ.v.o70 lDZP /15 /22 Sucha Beskidzka dnia 04.05.2022r.

Dotyczyi Przetargu nieograniczonego na Kompleksowe uslugi prania i dziefitawy bielizny

szpitalnej.

Dyrekcla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej informuje o modyfikacji

zal4cznik6w nr 1 i 6 uwzglqdniajqce przeslanki wykluczenia z postepowania, w zwiqzkl z

wej6ciem w Zycie ustawy z dnia 13 kwietnia 2OZZr. o szczeg6lnych rozwiqzaniach w zakresie

przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrainq oraz sfu24cych ochronie bezpieczeristwa

narodowego (D.U. z dnia 15 kwietnia 2022 poz.835)

W zal4czeniu obowi4zuj4ce zalEczniki ( zal4cznik nr 1 oraz zal4cznik nr 6J uwzglqdniajqce

wprowadzone zmiany.

Z powaianiem:

DY
Zes poli

wS
OR

L(l ctn ej

lek ek Habet

k
hL

I

I

t//'i ,

uq^ a Steczek

\ L



Zalqcznik nr 1

OFERTA

Dla Zespolu 0pieki Zdrowotnei w Suche.i Beskidzkiej
dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na
Kompleksowe uslugi prania i dziertawy bielizny szpitalnei

Oferu konanie rzedmiotu zam6wienia za cen

lnformacie dotycz4ce Kryterium Nr 2 :

Informacie dotyczEce Kryterium Nr 3 :

Nazwa Wykonawcy:

Adres [siedziba)
Wykonawcy:

Wojew6dztwo:

KRS

NIP:

REGON:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

e-mail:

WartoSd netto WartoSi brutto

Lp. Kryterium oceny Potwierdzenie

1,

Certyfikaty Systemu ,akosci IS0 9001:2015, 14001:2015, RABC 14065:2016
(lub r6wnowa2ne), potwierdzajqce, 2e Wykonawca spelnia wymogi
jakoSciowe w zakresie 6wiadszenia uslug bqdqcych przedmiotem zam6wienia

Erex
ENrs

Lp. Nazwa - opis Potwierdzenie

1 OdlegloSd Pralni Wykonawcy od siedziby Zamawia.j4cego w kt6rej
wykonywana jest usluga prania (wg. najkr6tszej wyznaczonej przez Google
Maps) nie wiqksza ni2 70 km

Erer
Enre

2 Pomieszczenia Pralni z pelnq barier4 higienicznE, podzialem stref oraz
Sluzami

Drax
ENrs

3 Posiadanie dw6ch pralniczych linii tunelowych zakohczonych prasq (celem
zabezpieczenia uslugi w razie awariiJ w miejscu wykonywania uslugi

Erax
Enrn

4 Posiadanie tunelu typu finisher slu2qcego do suszenia i odpylania bielizny
operacyinej w stanie rozwieszonym w miejscu Swiadczenia uslugi

5 Posiadanie komory dezynfekcyjnej w6zk6w transportowych w miejscu
Swiadczenia ustugi

Erax

Erer
Erurp



ENrs

Posiadanie komory dezynfekcyjnej materacy z zintegrowanq drukarkq
umoiliwiajEc4 wydruk parametr6w proces6w dezynfekcji w miejscu
Swiadczenia uslugi

nrax
Eurs

Posiadanie doda&owych malych pralnic przelotowych barierowych do
prania odzieZy pacjenta, bielizny barierowej oraz bielizny noworodko$ ej w
mieiscu wykonywania uslugi

Erax
Elrurr

Posiadanie oddzielnego pomieszczenia "Przygotowania bielizny"
wJposazonego w podswietlany st6i do skiadania fartuch6w barierowyr:h w
miejscu Swiadczenia ustugi

Erex
Erurr

9 Posiadanie sterylizatora parowego do sterylizacji pakiet6w jalowych
fartuch6w operacyjnych w miejscu Swiadczenia ustugi

Erar
Errr

10. Pralnia posiadajaca system RIFD w technologii UHF do wprowadzania
brudnej bielizny na strefie brudnej w postaci zamkniqtej komory z wagi i

antenami do odczytu chip6w i dalej doczyt za pomoc4 kolejnych anten rlad
ka2dym urzEdzeniem piorEcym asorBment, aZ do wydania czystej bielizny
na strefie czystej w postaci odczytu wydania w zamkniqtej komorze z u'agq i
antenami do odczytu chip6w, w miejscu Swiadczenia uslugi

Erax
ENrs

Certyfikat niezaleznego akredytowanego laboratorium i raport z badaf
potwierdzajqcy peln4 zgodnoSC tkaniny z normE EN 13795:2079

Erax
ErrE

Certyfikat oraz raport z niezaleznego i akredytowanego laboratorium
potwierdzaj4cy zgodnosc tkaniny z norm4 PN EN IS0 10993 (5)

!rar
ENrs

13. Raportwalidacji procesu sterylizacji potwierdzaj4cy, 2e sterylizacja
zestaw6w (bet/rozek, kaftanikJ odbywa siq w zwalidowanym procesie
sterylizacji zgodnie z norma PN-EN ISO 17665-1:2008 lub r6wnowa2nz,
wystawiony nie p62niej niz 18 miesiqcy przed dniem skladania ofert.

Erar
ENre

Raport walidacji procesu prania i dezynfekcji komorowej zgodny z wym ogami
IS0 PN-EN 74065:2076-07 (RABC) Iub r6wnowa2nej, nie straszy niz 12
miesiqcy przed dniem skladania ofert

Wykaz zal4czonego oferowanego asortymentu ( zgodnie z zapisami S /r'Z , rozdz- VIII, pkt.3J

1. OSwiadczamy, Ze termin platnoici wynosi 60 dni.
Z. Termin na zadawanie pytah uptywa w dniu 04.05.2022r. ( do korlca dniaJ.
3. O6wiadczamy, 2e zam6wienie bqdziemy wykonywa6 do czasu w].czerpania asortymentu

stanowiqcego przedmiot zam6wienia, nie dluzej iednak ni2 przez okres 36 miesiqcy.
4. O6wiadczamy, 2e zapoznaliimy siq ze specyfikacjE warunk6w zam6wienia wraz z jej

zal4cznikami i nie wnosimy do niej zastrze2ef oraz,2e zdobyliimy konieczne informacje
do przygotowania oferty.

5. OSwiadczamy,2e jeste6my zwi4zani ninieisz4 oferta od dnia uplywu terminu skladania
ofert do dnia 14.08.2022r.

6.

7.

11.

t2.

1,4. !rer
ENrr



6. O6wiadczamy, ze zapoznali6my siq z Projektowanymi Postanowieniami Umowy,
okre5lonymi w zalEczniku nr 3 do SWZ i zobowi4zujemy siq, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ninie.jsza ofertA, na warunkach w nich okre6lonych..

7 . Zamawiaj4cy wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca, l*6ry zloityl
naikorzystnieisz4 oferte i zostal wybrany do realizacji zam6wienia zloiyl aktualnq
(wa2nq) umowq ubezpieczenia od odpowiedzialno6ci cpvilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci zwi4zanej z przedmiotem zam6wienia w wysokodci nie ni2szej niZ 1 000 000
zlotych z dowodem oplacenia skladki lub raty skladki wraz z o5wiadczeniem o
niewykorzystaniu sumy gwarancyjnej na pokrycie innych zobowiqzaf.

8. O6wiadczamy, 2e zamierzamy powierzyi nastgpui4ce czq6ci zam5wienia
podwykonawcom
i jednoczeSnie podajemy nazwy [firmyJ podwykonawc6w *:

czq6i zam6wienia:
nazwa [fi rmaJ podwykonawcy:

*k*li ra)kna"'ca it Padn Arh i,{Dt ddi k hfiayi44ry trdjni, 4 "tko,aua 
,ie wie qt lon hqa,: gdnj qit Wir,,,"in lodrykonary.

^ w prqpadku trskazania pod9.lonawcy, 2astosoeanie na ogitDounijny zakaz udzi*tu ros;.jskicl wykonawcbw w
z.1,6sieaia.h publicz").b i koncesjach udzielanych u,paistcvzch <:zlo*ocvskich Unii EuopEskiei ustarioriony na rnocy tut. 1
Pkt 23 rozPorz4dzca;a 2022/576 z dnia 8 

^'riehia 
2022 t. do rozpotzq.lzehia Rady (LE) 833/2014 tlotrz4cep irodktiw

oganiczai{ych v zwiq2ku z dziatanialni Rosii clcstabilizui tcyDti iJauack n. Ukrehie.

9. Wykonawca jest *:

mikroprzedsiqbiorstwo E
male przedsiebiorstwo EI
Srednie przedsiqbiorstwo E
jednoosobowa dzialalnoSi gospodarcza E
osoba fizyczna nie prowadz4ca dzialalno6ci gospodarczej E
duze przedsiqbiorstwo E
o Zaznacz:tt wla(ciwe

10. Dane do um

11. OSwiadczam, Ze:

a) Zostalem poinformowany zgodnie z arL 13 ust. 1 i 2 R0D01 o pru etwarzaniu moich danych
osobowych na potrzeby niniejszego postqpowania o udzieleniu zam6wienia publicznego oraz
zawarcia i realizacji umowy2

aJ Osoba[yJ, kt6re bqd4 zawiera]y umowe ze strony Wykonawcy:

lmiq i nazwisko/ Stanowisko

bJ Osoba[yJ, odpowiedzialna za realizacjQ umowy ze strony Wykonawcy:

Imiq i nazwisko: Stanowisko: tel/ fax/ e-mail:

c] Nr rachunku bankowego do rozliczef pomiqdzy ZamawiajEc)ryn a Wykonawc4:

Nazwa i adres banku: Nr rachunku:



bl *OSwiadczam,2e wypelnilem obowiqzki informacyjne przewidziane w irrt. 13 lub art. 14 R0D01)

wobec os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio lub po6rednio pozyskalem w celu

ubiegania siq o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postqpcwaniu3.

72. Wrazz ofert4skladamy nastqpujqce oswiadczenia i dokumenty:

1.............................

2

Informacje dla Wykonawcy:
- Formularz oferty musi byC opatrzony przez osobq lub osoby uprawnione do reprezentacji firmy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiaj4cemu wraz z dokumentem (-
amil potwierdzajecymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobq podpisuj4c4 ofertq.
- *w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio iego
dotycz4cych lub zachodzi wylqczenie stosowania obowi4zku informacyjrrego, stosownie do art.
13 usL 4 lub arL 14 usL5 R0D0 Wykonawca nie sklada oSwiadczenia (usuniqcie tre5ci
oSwiadczenia nastQpure np. przez jego wykreSlenie)

1) rozporz4dzenie Parlamentu Europeiskiego i P.ady (UE) 2076/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwi.Ezl<\\ z p|ze&lrarzaniem danych osobowych i w spmwie swobodnego przepb'rru taHch danych oraz
uchylenia dlTektyvry 95/46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) Dotyczy wykonawcy, z k6rym zostanie zawarta umowa

3) Dotyczy wykonawcy, z k6rym zostanie zawarta umowa



ZaiEcznik nr 6 do SWZ

zoBowIAzANtE PODMIOTU
do oddania do dyspozycii Wykonawry niezbqdnych zasob6w na potrzeby wykonania zam6wienia

Kompleksowe uslugi prania i dzieriawy bielizny szpitalnei

Nazwa (firma) i adres Podmiotu,
na zasobach kt6rego polega Wykonawca: ..............

Ja/My*, ni2ei podpisany/podpisani*
1.

2. ...

(imiq i nazwisko sktadajqcego oSwtadczente)

upowainiony/upowa2nieni* do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu udostepniajqcego zasdb)

oSwiadczam/y,
2e wyZej wymieniony podmio! stosownie do arl 118 ustawy z dnia ll wrzeinia 2019 r. - Prawo zam6wiei
publicznych (Dz. U.22021po2. L729 z pbLn zm.), odda Wykonawry:

(nazwa i adres wykonawcy, ktdremu zasdb zostanie oddany)

nizei wymienione zasoby, w celu nalerytego wykonania zam6wienia pn Kompleksowe ustugi prania i
dzier2awy bielizny szpitalne j

1. Rodzaj udostqpnianego zasobul:

2. Zakres udostQpnianego zasobu2:

3. Spos6b i okres udostqpnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob6w przy wykonpvaniu

1 Rodzaje moiliwch do oddonio zqsobdw: 1. Zdolnosci techniczne; 2. Zdolnolci zawodowe; g, Syftlocjq finonsowa; 4.
Sytuacja ekonomiczna,

2 Zakres udosnpnianego zosobu, np, zdolno# zqwodowa - dolwiadczenie: nalqiy wpisaA nazwQ, przedmiot/zakres/ termin/
wartolt zrealizowonych zam,wiert, podczos ktdtych zdobyta dofwiodczenie, bgdqce przedmiotem niniejszego
zobowiqzonia

2022/576 irhia 3 kdarin 2022 r. do nporyadqcnia W, &tE) E))/201.1 ,lnt<qc.go irulAdn' ogto'ticli.tl)dt r iviqilu i djala az Ratji
irnnbilili4rrni *t ,1lk a Uktuti,ti.

zoz.v.070 lDZP /75 /22


