
SPECYFIKACJA WARU N K6W ZAM6WIEN IA

Znak: ZOZ.Y.0L0 /DZP /1,5 /22 Sucha Beskidzka dnia 30.03.202 2r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchej Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

Zam6wienie publiczne udzielane iest zgodnie z ustawE z dnia 11 wrze6nia 2019 r. - Prawo
zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2O2L r. poz. l7Z9 z p6in. zm.)zwan4 dalej ,,ustawq", w
trybie przetargu nieograniczonego. WartoSC zam6wienia przekracza progi unijne okre3lone
w art. 3 ustawy.

Kompleksowe uslugi prania i dzieriawy bielizny szpitalnej

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowane w DUWE w dniu ffi.0ll.I.pod nr
lolr \5 061 - l11b s8
Dokumdnty zam6wienia opublikowane na stronie www.zozsuchabeskidzka
http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka .
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWTAIACEGO
Zesp6l Opieki Zdrowotnei

ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-33-23

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchabe skidzka.pl

REGON: 000304415, NIP: SS2-12-7 4-352

Godziny pracy ZamawiajEcego: PONIEDZIAT EK - PIATEK OD GODZ.7.00 D0 14.35

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady IUEJ 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b frzycznych w zwiEzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplylvu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46lWE fog6lne rozporz4dzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja20t6 r.,
str. 1; zwanym dalej ,,ROD0") informujemy, 2e:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w
Suchei Beskidzkiei.

2J administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, z lt6rym mo2na siq
kontaktowai pod adresem e-mai[: MAsAD@zOzSUCHABEsKIDzKA.pL

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi4zanym z przedmiotowym postQpowaniem o udzielenie zam6.,vienia publicznego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym
udostqpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o urrt. 74 ustawy pZp

5) Pani/Pana dane osobowe bqdE przechowywane, zgodnie z arL 7ti ust. 1 pzp przez okres
4 lat od dnia zakoriczenia postQpowania o udzielenie zam6wien.a, a ie2eli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6) obowi4zek podania przez Pani4/Pana danych osobowych be'zpo3rednio pani/pana
dotycz4cych iest wymogiem ustawow),rn okre5lonym w przepisach ustawy PZP,
zwiqzanym z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.

7J w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzie nie bQdE podejmowane w
spos6b zautomatyzowany, stosownie do art. 22 ROD0.

8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 R0DO prawo dostqpu do danych osobowych pani/pana

dotyczqcych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa rvymagaloby po stronie
administratora niewsp6imiernie duiego wysilku moze zostad Pani/Pan zobowi4zana
do wskazania dodatkowych informacii maiacych na celu sprecyzowanie Z4dania, w
szczeg6lno6ci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zam6wienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakoficzonego
postQpowania o udzielenie zam6wienial;

bl na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moie skutkowai zmianq wyniku
postqpowania o udzielenie zamdwienio publicznego ani zmianq postanowiefi umow w
zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moie noruszat integralnolci protokolu
ora z j eg o z alqczni k6w) ;

Uwaga! W przypadku gdv wniosek o wglad w orotok6l. o lit6rym mowa r^/ arL 74 ust. 1 ustawv
PZP wplynie 30 minut przed koricem godzin pracv. odoowiedZ zostanie udzielona dnia
nastepnego [roboczego].

Uwaga! Zamawiaiacv przlrpomina. ie w toku postqpowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawv PZP
komunikacja ustna dopuszczalna iest jedvnie w toku negociacii lub dialo€:u oraz w odniesieniu
do informacji. kt6re nie se istotne. Zasady dotyczace sposobu komunikou'ania siq zostaty przez
Zamawiajecego umieszczone w rozdziale X.
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cl na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeZeniem okresu trwania postqpowania o
udzielenie zam6wienia publicznego lub konkursu oraz przypadk6w, o kt6rych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze lrodk1w ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby Jizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
waine wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa czlonkowskiego);

dl prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ie przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza
przepisy RODO;

9J nie przysluguje Pani/Panu:
aJ wzwiEzku z art. 17 ust.3lit.b, dlub e RODO prawo do usuniQcia danych osobowych;
bJ prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
cJ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdy2 podstawA prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art.6 ust. 1 lit. c R0D0;

10J przysluguie Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
wla6ciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzqd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

III. TRYB UDZIELANIA ZAMoWIENIA

1. Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. - Prawo
zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 7729 z p62n. zm.) zwane dalei ,,ustaw4".
Postqpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Dzialem II
ustawy PZP i przepisami art. 132 i nast. ustawy PZP.

2. WartoSi zam6wienia przekracza progi unijne okre6lone w art. 3 ustawy.
3. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
4. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i

I ustawy.
5. Zamawiaj4cy nie zastrzega obowiEzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych

zadarl. Zamawiai4cy wymaga wskazania przez wykonaw cA zadair, l<t6rych wykonanie
zarnietza powierzyi podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w (patrz zal4cznik nr
1 do SwZ).

6. Zamawia.jqcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcq lub podwykonawcq na podstawie umowy o pracq w rozumieniu przepis6w
ustawy z dnia 26 czerwca 7974 r. - Kodeks prary (Dz.U. z 2020 r. poz. L320 ze zm.). z
uwzglqdnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracq ustalonego na podstawie art 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2OO2 r. (Dz. U. z 2018r. po2.2177 J przez caly okres
realizacii przedmiotu zam6wienia pracownik6w wykonujqcych uslugi prania bielizny
szpitalnej.

Sposdb weryfikacji zatrudnienia Dtch os6b:
aJ Zamawiajqcy it4da zloircnia o6wiadczenia o sposobie zatrudnienia pracownik6w oraz

udokumentowania zatrudnienia os6b realizu.jqrych przedmiotow4 usluge, poprzez
dorqczenie Zamawiaj4cemu w terminie 3 dni od daty podpisania umowy kopii
zanonimizowanych um6w o pracq zawartych z osobami wskazanymi dla wykonania
zam6wienia

b) W przypadku zmiany os6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracq Wykonawca
zobowi4zany jest przekazai Zamawiajqcemu kopie zanonimizowanych um6w o pracq
zawartych z tymi osobami wterminie 3 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

c] Wykonawca zobowi4zany jest do poinformowania os6b zatrudnionych na podstawie
umowy o pracQ, Ze ich dane osobowe bqdq przetwarzane przez Zamawiajqcego w celu
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realizacji zam6wienia oraz,2e przysluguje tym osobom dostgp dc, treSci tych danych i ich
poprawiania oraz, ie obowiqzek ich podania wynika z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z dnia
11 wrze6nia 2019r.

Uprawnienia zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania przez uykonawc7 wymagari
zwiqzanych z zatrudnianiem os6b:
W trakcie realizacii zam6wienia zamawiaj4cy uprawniony jest do vrykonywania czynno6ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno6nie spelniania przez wykonawco lvymogu zatrudnienia
pracownik6w na podstawie umowy o pracq realizui4cych umowq.

Sankcje z E tulu niespelnienia wymagafi zwiqzanych z zatrudnianiem os6b
aJ Z tytulu niespelnienia przez wykonawcq wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracq os6b wykonui4cych wskazane powy2ej czynnoSci zamawiai4cy przewiduje sankcjq
w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawcq kary umownei w wysoko6ci okreSlonej w
istotnych postanowieniach umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Nie zlo2enie
przez wykonawce w w)znaczon@ pruez Zamawiajqcego telminie i4danych przez
Zamawial4cego dowod6w w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawcq vvymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracq traktowane bqdzie j;rko niespelnienie przez
wykonawcq wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pr;Lcg os6b wykonujEcych
wskazane czynnoSci.

bJ W przypadku uzasadnionych w4tpliwoSci co do przestrzegarLia prawa pracy przez
wykonawcq, zamawiaiacy moie zwr6cit siq o przeprowalzenie kontroli przez
Pahstwow4 InspekciQ Pracy

7. Zamawiajqcy nie przewiduie zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiaj4ry nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. Zamawiaj4ry nie przewiduje przeprowadzenia aukcii elektronicznej.
10. Zamawiaj4ry nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
77. Zamawiajqcy nie przewiduie przeprowadzenia przez wykonara,cg wizji lokalne.i lub

sprawdzenia przez niego dokument6w niezbqdnych do realizacji zam6wienia, o kt6rych
mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

72. Zamawiaj4cy nie wymaga zloienia ofert w postaci katalog6lv elektronicznych lub
doleczenia katalog6w elektronicznych do oferty.

13. Zamawiaj4cy nie zastrzega moiliwo6ci ubiegania siq o udzielenie zam6wienia wyl4cznie
przez wykonawc6w, o kt6rych mowa w art. 94 ustawy.

74, Zamawiai4cy nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postgpor,lraniu.
15. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czqSciowych.

rv. oPrs PRZEDMToTU ZAM6WTENIA I OBOWT.4ZK6W WYKONAWCY
1. Swiadczenie kompleksowych uslug pralniczych w zakresie prania, pt.asowania i dezynfekcji
bielizny szpitalnej, odzie2y ochronnej i roboczej, bielizny operacyinej, poduszek, koc6w, kolder,
parawan6w i innych (zwan4 ,,bieliznE szpitaln4"J bqd4cei wlasrrodciq Zamawiaiqcego.
Przewidywana ilo6i bielizny szpitalnej z rozr62nieniem na poszczeg6lnu rodzaje okreSlona jest
w zalEczniku Nr 1a do SWZ.
Bielizna bqd4ca wlasno6ciq Zamawiai4cego bqdzie oznakowana przez Wykonawcq w spos6b
opisowy za pomoca wszywek lub taSm thermopatch. Opis bqdzie . eclnoznacznie okre6lal
kom6rkq organizacylnq, z kt6rej pochodzi dany asortyment oraz bqdzie zawieral nazwg
Zamawiaj4cego.
2. Dzieriawa wraz z komplekowq uslug4 pralnicz4 [ zgodnie z opisem w pkt.1), kocyk6w dla
niemowlqt, sterylnych zestaw6w na oddzial neonatologiczny, fartuch6w chirurgicznych,.
Przewidywana ilosi bielizny wykonawcy z rozr62nieniem na poszczeg6lne rodzaje okreSlona
jest w zalqczniku Nr 1a do SWZ.
3. w celu zachowania dokladnoSci i precyzji w rozliczaniu i ewidencji zrajduj4cej siq w obrocie
wynajmowanel bielizny stanowi4cel wlasno6i Wykonawcy, Wykonawca musi oznakowai
bieliznq przy pomocy chip6w w systemie RFID (system radiowej iden.ryfikacli towaru), kt6re
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b9d4 slu2yly do rozliczania sig z ZamawialEcym oraz do prowadzenia pelnej identyfikacii dla
ka2dej sztuki bielizny. ZamawiajEcy wymaga, aby chipy byly umieszczone w kaZdei sztuce
dzierzawionego asortymentu w spos6b trwaly, uniemo2liwiaj4ry ich odczepienie siq od bielizny
podczas u2ytkowania, procesu prania i sterylizacii.
Chipy powinny spelniaC nastqpujqce wymagania:
- pasywne (nie posiadajqce wlasnego l16dla zasilania),
- zgodne z normami ISO 90001, 140001 i ISO 18000-6C,
- gwarantuiEce bezpieczeristwo dla ludzi jak i dla sprzgtu np. rozrusznik serca, defibrylatory itp.,
- dzialaiqce w pa3mie UHF (865-928 MHzJ,
- brak wplywu chip6w na rezonans magnetyczny, iak i rezonansu magnetycznego na chipy.
Wykazwrazz opisem dzieriawionego asortymentu okresla zal4cznik nr 1c.
Poiciel dzieriawiona musl by6 nowa, nie moie byt u2ywana w inne, lednostce szpitalnei
lub poza szpitalnei.
4. Srodki piorqco - dezynfekujqce u lywane przezWykonawcq jako Srodki o przydatno6ci do
prania bielizny szpitalnej musz4 dzialai na wirusy, bakterie, pratki, grzyby i spory.
Nale2y stosowai Srodki pior4co - dezynfekujqce, kt6re zapewniaia wypranie bielizny szpitalnej
nie zostawiajqc widocznych 5lad6w zabrudzenia, oraz nie powodujq szybkiego jei zu2ycia.

5. Zamawiajqcy wymaga, aby bielizna wykazana w zal4czniku nr 1b zostala dostarczona w
pierwszym dniu Swiadczenia uslugi do godziny 8.00.
6. Wymagania dotyczace transportu i realizacji usfugi:
1) ObowiEzhem Wykonawry bqdzie wyposa2enie, zgodnie z wymogami sanitarno-
epidemiologicznyni, magazynu bielizny brudnei i czyste.i w bezplatnie uiyczonych przez
Zamawiaj4cego pomieszczeniach.
2) Dostawy i odbiory asortymentu bqd4 realizowane przez pracownika Wykonawcy, z i do
oddzial6w z magazynu poScieli czystei i brudnei.
3J Bielizna transportowana bqdzie w w6zkach Wykonawcy, zgodnie z przepisami sanitarnymi
(zabezpieczonych pokrowcami). Wszystkie w6zki do transportu bielizny musz4 podlega6
codziennemu myciu i dezynfekcii.
4) Pracownik Wykonawcy odbierad bqdzie brudna bieliznq z oddzial6w, przygotowan4 w
workach - dostarczonych przez Wykonawcq, potwierdzajqc np. ,,specyfikaciq bielizny zdanej z
oddzialu" i ilo56 odebranych work6w. 0dbi6r bielizny brudnei odbywa6 siq bqdzie od
poniedzialku do soboty do godziny 9.00
5) Pracownik Wykonawry bqdzie dostarczai czystA bielizne do oddzial6w Zamawiaj4cego , np.
na podstawie dokumentu ,,W2" potwierdzalqcego odbi6r asortymentu, podpisanego imieniem i
nazwiskiem osoby odpowiedzialnej za bielizng.
6] 0debrana brudna bielizna musi byi transportowana w workach
aJ bielizna po6cielowa dzier2awiona worki oznaczone chipem, oznakowanym indywidualnym
numerem, z przypisanq nazwq Wykonawcy.
b] bielizna po6cielowa dzier2awiona ska2ona worki oznaczone chipem [oznakowanyrn
indywidualnym numerem, z przypisana nazwE Wykonawcy oraz z moiliwo6ciq przypisania go
do wybranego oddzialu/kom6rki organizacyjnej).
cJ bielizna po6cielowa dzier2awiona skatona (Swierzb, wszawica, zgorzel gazowa itp.J,
zapakowana zostanie w worek rozpuszczalny (dostarczony przez Wykonawcq w ramach umowy
w ilo6ci okreSlonei przez Zamawiaialcego), a nastqpnie umieszczony w worku z tkaniny
poliestrowei, zielonej z czerwon),m lampasem o masie powierzchniowej min. 150g/mZ
oznaczone chipem (oznakowanym indywidualnym numerem, z przypisan4 nazw4 Wykonawry
oraz z mo2liwosci4 przypisania go do wybranego oddzialu/kom6rki organizacyjnej) z czytelnq
informac.ie o zawartoSci.
dJ bielizna i asortyment bqdqcy wlasno3ci4 Zamawiaiqcego: worki dostarczane przez
Wykonawcq.
7) Czysta bielizna powinna byi transportowana w w6zkach, uloiona zgodnie z rodzajem
asortymentu zam6wionego lub uprzednio oddane.i do prania, przez dany oddzial/kom6rkq
organizacyjnq Zamawiaiqcego. Odzie2 fasonowa bqdzie transportowana w w6zkach na
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wieszakach, odzieZ operacyjna z+o2ona transportowana na w6zkach W6zki do transportu
bielizny czystei winny byd zgodne z przepisami sanitarnymi.
8) Spos6b pakowania czystej bielizny:
a) Bielizna czysta powinna by6 zlo2ona lew4 stronq do wierzchu,
b) Asortyment powinien byi zafoliowany do pojedynczych paczelg nastqpnie w podw6jne worki
foliowe jednorazowego u2ytku (aby zabezpieczyi bieliznq przed powt(irnym zabrudzeniem w
trakcie transportul, posiadaj4ce atest PZH lub inny r6wnowa2ny dokurnent, dopuszczajacy do
transportu bielizny szpitalnej.
9J Dostawa czyste.i posegregowanei asortymentowo bielizny nastqpowrd bqdzie bezpoSrednio
do kom6rek organizacyjnych Zamawiaj4cego w iloSci zgodnej z zam6'rieniem skladanym do
pracownika Wykonawcy do godziny 14.00 dnia poprzedniego lub w iloSr:i jaka zostala odebrana
dnia poprzedniego. Program komputerowy musi umoiliwiad generowanie formularza
przekazanego asortymentu, bqd4cego wlasnoSci4 Zamawiajqcego.
10J Wykonawca ponosi odpowiedzialno(t za rzeczy uszkodzone podczas transportu.
11J Czas wykonywania uslugi w zakresie prania i dostarczania do i:amawiajacego bielizny
objqtei przedmiotem zam6wienia:
- w przypadku kolder, koc6w, poduszek nie mo2e prz ekroczyt 48 godzin,
- bielizny fasonowej i materacy nie moie przekroczyi 7Z godzin,
- w przypadku pozostalego asortymentu nie moZe przekro czyt.24 godzin,
- naprawy krawieckie w systemie 72 godziny
12) Dostawa bielizny czystei odbywa6 siq bqdzie 5 razy w tygodniu od poniedzialku do pi4tku do
magazynu bielizny czystej, a nastqpnie do poszczeg6lnych konr6rek organizacfnych
Zamawiajqcego do godziny 10.00
13) W przypadku awarii Wykonawca zapewni wykonanie zobowiqzania przez drugi obiekt
wykonawczy ( posiadajqcy odpowiednie Swiadectwal dla zapewnienia ci4gloSci Swiadczenia
uslug.
14) Po upraniu bielizna powinna byd przegl4dana i kwalifikowana do ustug szwalniczo-
naprawczych. W przypadku nie laaralifikowania siq do tych uslug powinna byi zapakowana w
oddzielne worki opisane,,kasacia".
a) po stronie Wykonawcy - kasacia i biezqce uzupelnianie asortymentu drzier2awionego,
bl po stronie Zamawiaj4cego kasacja bielizny, naleiqcej do ZamawiaiEr:ego, pakowana wraz z
opisem zawarto6ci.
Crysta bielizna (sucha) bgd4ca wlasno6ci4 Zamawialqcego bqd:zie waZona w pralni
Wykonawcy i monitorowana na kwitach, Wykonawca zobowiqzan], bqdzie do ewidencji
bielizny czystei z podzialem na kom6rki organizacyine zamawiaiEcego,
Zamawlar4cy nie dopuszcza dostarczania asortymentu, kt6ry byl uiywany w innych
iednostkach,
7. Pozostale istotne warunki i wymagania dotyczqce Swiadczenia uslugi.

Wykonawca Swiadczy uslugi zgodnie z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi dla proces6w
dezynfekcji i prania w zaleZnoSci od asortymentu, ska2enia bielizny oraz technologii warunk6w
obowi4zujqcych dla plac6wek ochrony zdrowia, zgodnie z ustaw4 a dnia 15 kwietnia ZOLI r. o
dzialalnoSci leczniczej [Dz. U. Nr. 12 poz.654) bezwzglqdnie przestrzegaiac zarz4dzefi i zaleceh
Gl6wnego Inspektora Sanitarnego oraz zgodnie z Rozporz4dzenie Minil;tra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 roku ( Dz. U.2012r. poz. 739) w sprawie szczeg6lowych wymaga6, jakim
powinny odpowiadai pomieszczenia i urz4dzenia podmiotu wykonujEcego dzialalnoS ileczniczq.
Wykonawca stosuie preparaty posiadai4ce deklaracjq zgodno6ci CE i wpis do Rejestru wyrob5w
medycznych zgodnie z ustaw4 z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych[ Dz. U.
22004R. Nr. 93 POZ. 896 ZE ZM), na produkty przezneczone do dr:zvnfekcji bielizny lub
dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawE z dnia 13 wrzesnia 2o0zr. o pr:duktach biob6jczych (
Dz. U. Nr. 17 5 po2.1433 z p6in. zm.) dla pozostalych Srodk6w dezynfekcyinych.
Wykonawca zobowi4zule siq do prowadzenia ewidencji wykonywanych uslug w celu
ilosciowego jej rozliczania z zamawiai4qyllr,.. Ewidencja ta winna siq odbywai w programie
komputerowym dostqpnym poprzez witrynq internetowa dla wszystkich kom6rek/oddiial6w
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ZamawiajEcego. Dodatkowo Wykonawca udostqpni w trybie online Zamawial4cemu, moiliwo6C
monitorowania wlasnego stanu magazynowego oraz skladania zam6wie6 do wykonawry.
Wykonawca zobowiqzany iest utworzyi magazyny online dla ka2dej kom6rki organizacyinej i
przekazywat bieliznq na stan tych magazyn6w zgodnie z zam6wieniami generowanymi online
do godziny 14.00 lub w ilo5ci odpowiadajqcej ilo3ci bielizny zdanel do Wykonawry w dniu
poprzednim. Zamawiaj4cy udostgpni Wykonawcy lEcze internetowe.
Wykonawca zobowi4zu.je siq do zainstalowania programu w wyznaczonych
oddzialach/kom6rkach Zamawiaj4cego i przeszkolenia wyznaczonego personelu z dzialania
programu w terminie nie p6iniej ni2 do 2 tygodni od podpisania umowy, w ilo6ci szkolef
wskazanych przez Zamawiajqcego. Program musi posiadai mo2liwoSi kontroli prania
asortymentu powierzonego przez Zamawiajqcego.
Niewla5ciwie wyprana oraz uszkodzona bielizna bgdzie zwracana do ponownego prania i
naprawy na koszt Wykonawcy.
W przypadku niezgodno6ci iloSciowei lub jako3ciowei pranego asortymentu przedstawiciel
Zamawiajqcego zglasza ten fakt niezwlocznie w formie reklamacji.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dokonania audytu w pralni Wykonawcy, w kt6rej bqdzie
wykonywana usluga, celem potwierdzenia zgodnoSci oferowanych usiug.
Wykonawca posiada park maszynowy z automatycznym systemem dozuj4cym Srodki pior4ce i
dezynfekuj4ce w zale2nosci od wagi pranei bielizny, posiada.jqcy system reiestracii i archiwizacii
danych na ka2dym etapie prania.
W przypadku bielizny skaionej lub zakaZonej oznakowanel wedlug zaleceri Zamawiajqcego,
Wykonawca zobowi4zany jest przestrzegai szczeg6lnego reZimu sanitarnego w postaci
oddzielnego prania.
Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny szpitalnei z bielizn4 z innych plac6wek opieki
zdrowotnej oraz oddzielne pranie odzie2y fasonowel i bielizny operacyjnej,
Wykonawca na koszt wlasny bqdzie przeprowadzai kontrolq mikrobiologicznq czystei
wysuszonei, przygotowanej do pakowania bielizny 1 x na kwartal w ilo6ci minimum 4 badania.
Kopie wynik6w naleiy przeslai do Zespofu Zaka efi Szpitalnych Zamawiajacego do 10 dnia
nastqpnego kwartalu. W przypadku wynik6w mikrobiologicznych ( szczep alarmowy).
Wykonawca zobowi4zany jest niezwlocznie do przeprowadzenia ponownych badari na koszt
Wykonawcy, i powiadomienia o uzyskanych wynikach Zesp6l Zaka efi Szpitalnych
Zamawiajqcego .Zamawia.jqcy zastrze1a sobie prawo do przeprowadzenia okresowej kontroli
mikrobiologicznej bez zapowiedzi. .Zamawiaj4cy zastrze1a sobie prawo do wgl4du do
protokol6w kontroli przeprowadzanych przez Inspekcjq Sanitarno-Epidemiologiczn4 w
pomieszczeniach pralniczych Wykonawcy.
Wykonawca na koszt wlasny bqdzie przeprowadzal kontrolq mikrobiologicznq z powierzchni
magla, regal6w do czystej bielizny, z r4k personelu i przedstawi 1 x na loaartal w ilo6ci minimum
4 badania. Kopie wynik6w nale2y przeslad do Zespolu ZakaLei Szpitalnych Zamawiai4cego do
10 dnia nastQpnego kwartalu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 prawnq i materialn4 za wykonanie uslugi w zakresie
jakosci i zgodnoSci z wymogami sanitarnymi wobec organ6w kontroli ( Paristwowa Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna, PIP, BHP, Zesp6l Zakaie(t Szpitalnych.
Wykonawca stosuje 6rodki dezynfekcyjne w procesie prania o szerokim zakresie dzialania
biob6jczego na drobnoustrole, w tym na bakterie l4cznie z pr4tkami gruflicy, grzyby, wirusy,
spory bakterii, Clostridium difficile.
Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zam6wienia w zakresie rzeczowym i
ilo6ciowym bez zmiany og6lnej wartoSci umowy, co nie jest r6wniet odst4pieniem od umowy,
nawet w czqSci.

8. Mieisce wykonywania uslugi
Usluga ma by6 wykonywana w pralni Wykonawry.
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9. Oferowana przez Wykonawcq cena oferty to cena brutto oferty, obejrluiEca wszystkie rabaty
upusty i traktowana jako ostateczna do zaplaty przez Zamawiai4cego, okeslona do dw6ch
miejsc po przecinku, zawierajqca miqdzy innymi:
- wartosd netto przedmiotu zam6wienia,
- podatek VAT,
- koszty ubezpieczenia,
- koszty transpoftu do siedziby Zamawiajqcego,
- koszty work6w foliowych iednorazowych i wielorazowych na czysta i brudn4 bieliznq,
- koszt wyposaienia magazynu czystej i brudnej bielizny ( regaly, system komputerowy
itpJ,

-koszty obslugi magazynu bielizny oraz transportu bielizny czystej i brudnej na i z kom6rek
organizacy lnych Zamawiaj4cego oraz obslugi systemu komputerowego.

9.1. Cenq oferty naleiy poda6 zgodnie z formularzem cenowym.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMoWIENIA:
7. ZamawiajEcy 1/ymaga, aby Wykonawca realizowal przedmiot za.r6wienia sukceslrwnie

przez 36 miesiQcy od daty podpisania umowy.
2. Usluga bqdzie realizowana stosowanie do potrzeb Zamawiajqcego.

vr. WARUNKI UDZTALU WPOSTIPOWANTU
1. Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq, z zastrzeienien art. 110 ust. 2 ustawy,
Wykonawce na podstawie art. 108 ust. 1pkt. 1 - 6 ustawy.
Podstawa wykluczenia, o kt6rej mowa w art. 108 ust. 2 ustawy, z uwagL na wartosd ponizej 10
000 000 euro w przedmiotowym postepowaniu nie ma zastosowania.
2. Warunh udzialu w postqpowaniu.
2.7. zdolno3i do wystqpowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajecy nie okre5lil warunku w tym zakresie.
2.2. uprawnienia do prowadzenia okre3lonel dzialalnoSci gospodarczcj lub zawodowei, o ile
wynika to z odrqbnych przepis6w:
Zamawia.i4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
2.3. sytuacja ekonomiczna lub ftnansowa:
Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
2.4. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spelni warunek jeSli wyka2e, te w okresie ostahich 3 ht przed uplywem terminu
skladania ofert, a ieieli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tun okresie. zrealizowal
co naimniej 2 Swia&zenia kompbkowej uslugi pralniczej wraz z &ieriawq po5cieli szpitalnei
oraz wdro2enie radiowego systemu do i&ntyfikacji bielizny, z kt6rych kaide uwalo co najmniej 6
miesiqcy, o warto6ci bruto nie mnieiszej niZ 600 000 zl w skali roku ka2&, w zakresie
niezbqdnym & wykazania spelnienia warunku wiedzy i &Swia&zenia

3. Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub syhracji podmiot6w udostr?pniaiacych zasoby,
sklada wraz z oferta, zobowiEzanie podmiour udostQpniajAcego zasoby do ,:ddania mu do
dyspozyc.ii niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji danego zam6wienja wedlug wzoru
stanowi4cego zalqcznik nr 7 & SWZ lub inny podmiotowy 5ro&k &wo&rvy potwierfuai4cy,2e
wykonawca realizujEc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w.
4. Zobowi4zanie podmiotu udostqpniaj4cego zasoby, o kt6rym mowa w plc. 3, potwierdza, 2e
stosunek lEcz4cy wykonawcq z podmiotami udostqpniaj4cymi zasoby gwarantuie rzeczywisty
dostqp do tych zasob6w oraz okre5la w szczeg6lnoSci:
al zakes dostgpnych wykonawcy zasob6w podmiotu udostqpniajqcego zasoby;
b) spos6b i okres udostqpnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob6w podmiotu

udostqpnial4cego te zasoby przy wykon),waniu zam6wienia ;

c) czy i w iakim zakresie podmiot udostQpniaiAcy zasoby, na zdolno6ciach kt6rego
wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w post?powaniu dotycz4cych
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VII. PODSTAW'T WYKLUCZENTA, O KT6RYCH MOWA W ART. 108 USTAWT PZP -
OBLIGATORYJNE PRZESLANKI

1. Z postgpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq wykonawcq:

1.1. ie2eli urzqdui4cego czlonka jego organu zarzqdzaj4cego lub nadzorczego lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestQpstwo:

(a) udzialu w zorganizowanej grupie przestqpczej albo zwiqzku maj4cym na celu popelnienie
przestqpstwa lub przestqpsBva skarbowego, o kt6rym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

(b) handlu ludimi, o kt6rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

(c) o kt6rym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego art. 46 - 48 ustawy z dnia25
czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz. 1133 oraz z 2027 r. po2.2054) lubwart 54
ust 1-4 ustawy z dnia 12 maia 2011r. o refundacli lek6w, 6rodk6w spotywczych specjalnego
przeznaczenia 2ywieniowego oraz wyrob6w medycznych ( Dz. U. z 202!r. poz. 523,
t292,t559,i2054),

(d) finansowania przestqpstwa o charakterze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestqpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestqpnego pochodzenia pieniqdzy lub ukrywania ich pochodzenia, o lrt6rym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,

(e) o charakterze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art. 115 S 20 Kodeksu karnego, lub
majqce na celu popelnienie tego przestEpstwa,

(f) powierzenia wykonywania pracy maloletnich cudzoziemc6w, o kt6rym mowa w arL 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajqcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.poz.769 orazz 2020r po2.2023), 
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wyksztalcenia, kwatifikacji zawodowych lub doiwiadczenia, zrealizuje robot5r budowlane
lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotycz4.

5. Zgodnie z art. 179 ustawy, Zamawia.jEcy oceni, czy udostqpniane wykonawry przez podmioty
udostqpniajEce zasoby zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w
postQpowaniu, a tak2e bada, czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
kt6re zostaly przewidziane wzglqdem wykonawcy.
6. Zgodnie z aft. 720 ustawy, podmiot, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w,
odpowiada solidarnie z wykonawcq, kt6ry polega na jego sytuacii finansowej lub ekonomicznei,
za szkodq poniesionE przez zamawiajqcego powstala wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w,
chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w podmiot ten nie ponosi winy.
7. fe2eli zdolno5ci techniczne lub zawodowe, sytuacia ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostgpniajqcego zasoby nie potwierdzaj4 speiniania przez wykonawcq warunk6w udziatu w
postqpowaniu lub zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamaviaj4cy 24da,
aby wykonawca w terminie okre6lonym przez zafiaviai4cego zastqpil ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udzialu w
postqpowaniu.
8. Zgodnie z art, lZ3 ustawy, wykonawca nie moZe, po uplywie terminu skladania ofert,
powolywad siq na zdolno6ci lub sytuacig podmiot6w udostqpniaj4cych zasoby, je2eli na etapie
skladania ofert nie polegal on w danym zakresie na zdolno6ciach lub sytuacji podmiot6w
udostgpniaj4cych zasoby.
9. Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy, kt6ry polega na zdolnoiciach podmiot6w
udostqpniajEcych zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, przedstawtenia
w odniesieniu do tych podmiot6w dokument6w wymienionych w rozdz. Vlll punl* 2.1.1.,2.1.2.,
2.L,3.



(g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt6rych mowa w art.296-307 Kodeksu karnego,
przestQpstwo oszustwa, o kt6rym mowa w art 286 Kodeksu karnego, przestqpstwo
przeciwko wiarygodnoSci dokument6w, o kt6rych mowa w art.270-277d Kodeksu karnego,
lub przestqpstwo skarbowe,

(h) o kt6rym mowawart.9ust. l i3lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2072 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj4cym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitei Polskiei

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okre6lony w przepisach prawa obcego;

1.2. jeieli urzqduj4cego czlonka jego organu zarz4dzaj4cego lub nadzorczego, wsp6lnika sp6iki
w sp6lce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp6:.ce komandytowej lub
komandytowo- akcyinei lub prokurenta prawomocnie skazano za przestqpstwo, o kt6rym mowa
w pkt. 1,1;
1.3. wobec kt6rego wydano prawomocny wyrok s4du lub ostateczna decyzjq administracfn4 o
zaleganiu z uiszczeniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie sJroleczne lub zdrowotne,
chyba 2e wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosk6w o
dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu albo przed uptywem terminu ;kladania ofert dokonal
platnoSci naleZnych podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi424ce porozumienie w sprawie splaty tych
naleinoSci;

1.4. wobec kt6rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zam6u'ienia publiczne;

1.5. ieieli zamawiaj4cy moie stwierdzi6, na podstawie wiarygodnych przeslanek, ie wykonawca
zawarl z innymi wykonawcami porozumienie maj4ce na celu zakl6cenie konkurencii, w
szczeg6lnosci iezeli nalezAc do tej samei grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencii i konsument6w, zlo2yli odrqbne oferty, oferty czqSciowe,
chybaie wyka2q, ie przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

7.6. )eieli, w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZI), doszlo do zakl6cenia
konkurencji wynikajqcego z wcze5niejszego zaangaZowania tego wykonawcy lub podmiotu,
kt6ry nale2y z wykonawc4 do tel samel grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, chyba ie spowodr;wane tym zakl6cenie
konkurencji moLe byt. wyeliminowane w inny spos6b nii, przez wykluczenie wykonawcy z
udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia,

3. Zamawiaiecy nie przewiduie wykluczenia wykonawcy na podstavrle art. 109 ust.1 pzp.

VIII. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE SNOOXT DOWODOWE. OSWIADCZENIA I
DOKUMENTY, 

'AI(E 
ZOBOWIAZANI 54 DOSTARCZYC WTKONAWCY W CELU

POTWTERDZENTA SPELNIANTA WARUNK6W UDZTAIU W POS'TEPOWANTU ORAZ
WTKAZANIA BRAKU PODSTAW WYXIUCZENIA
7. IEDZ
1.1.Do oferty Wykonawca zobowiqzany jest dol4czyd aktualne na dziei skladania ofert
o6wiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postqpowania , w jqzyku polskim w formie elektronicznej. Oswiadczenie, o
kt6rym mowa powyiej sklada siq na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zam6wienia TJEDZ), sporz4dzonym zgodnie ze wzorem standardowego Iormularza okreSlonego
w rozporz4dzeniu wykonawczym Komisji (UEJ 2016/7 z dnia 5 stycznia 2076r. Wz6r IEDZ
stanowi Zalqcznik nr 2 do SWZ;
1.1.1. W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez wykc,nawc6w o6wiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 1.1. sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o
zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w udzialu w postepowaniu
feZeli zostaly olceSlone) w zakresie, w kt6rym ka2dy z wykonawc6rv wykazuje spelnianie
warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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\.7.2. Zamawiaj4cy nie wymaga zlozenia przez podwykonawcq oSwiadczenia, o kt6rym mowa
w punkcie 1.1., w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udzialu w
postqpowaniu.
1.1.3. Wykonawca, kt6ry powoluje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje sie na
ich zasoby, warunk6w udzialu w postQpowaniu fie2eli zostaly okreSlone) sklada tak2e
oSwiadczenie, o kt6rym mowa w punkcie 1.1., dotyczece tych podmiot6w.
f.2. Informacje zawarte w o6wiadczeniu, o kt6rym mowa w pkt 1 stanowiE wstqpne
potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w
postqpowaniu.

3.
4, Przedmiotowe Srodki dowodowe ( dolaczyd do oferW):
leteli Wykonawca nie zloLy przedmiotowych Srodk6w dowodowych lub ztoione Srodki
dowodowe bqdq niekompletne, ZamawiaiQcy odrzuci ofertQ na podstawie art. 226 ust. 1
pkt. 2c ustawy PZP,

- prze6cieradlo, poszwa, poszewka , podklady, koce niemowlgce, zestaw sterylny ialowy
jednorazowy dla noworodk6w (poz.12 i 13 zal. Nr 1c), worek wielorazowy na brudna bieliznq,
fartuch operaclny standardowy, fartuch operacyjny wzmocniony- wg wymaga6 okre5lonych w
zal4czniku 1c.

Zgodnie z art 65 ust.1 ustawy Pzp zamawiaiqcy w zakresie pr6bek odstqpuie od wymogu
utycia Srodk6w komunikacii elektronicznei. Ta czq5d iest skladana za poSrednictwem
operatora pocztowego, osobi5cie lub za po3rednlctwem poslahca. Przesylka musi byt
opisana nazw4 i nr postqpowania oraz danyml Wykonawcy i dostarczona przed terminem
skladania ofert do Sekretariatu Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchel Beskidzkiei, Blok C, I
piQtro ul. Szpitalna 22..
- Dokumenty okre6lone w zal4czniku nr 1c:
-Karta Danych Technicznych na tkaniny- dla wyrob6w okreSlonych w zalqczniku nr 1c poz.1-9,
-Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa ll z niezale2nego laboratorium, Karta Danych
Technicznych na tkaniny i wyroby, - dla wyrob6w okre6lonych w zal4czniku nr 1c poz.10-11,
- Opinia sanitarna wydana przez wla5ciwego Pa6stwowego Inspektora Sanitarnego,
potwierdzaiaca spelnienie przez pralniq wymagari okre5lonych w Rozporz4dzeniu Ministra
Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 10.11.2006 roku ( Dz. U. 2006 Nr 213, poz. 1568 I w zalaesie
pelnej bariery higienicznej, automatycznego systemu dozowania oraz pozostalych wymagari
pralni,
- Wykaz Srodk6w pior4co-dezynfekujqcych, jakich Wykonawca zamierza uiyi do wykonania
zam6wienia wraz z aktualnymi certyfikatami na te 6rodki - wymagany jest wpis do Rejestru
Wyrob6w Medycznych, Produlit6w Biob6jczych lub inny dokument potwierdzaiecy
dopuszczenie do obrotu tego Srodka na terenie kraju lub Unii Europe.jskiej oraz deklaracja
zgodnoSci CE - potwierdzenie producenta Srodk6w pior4cych, i2 pralnia Wykonawcy jest pod
jego nadzorem, co do prawidlowego przebiegu procesu prania i dezynfekcii, oraz jako6ci pranei
bielizny, wystawione nie wcze6niej ni2 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania ofert

2, PODMIOTOWE SRODK] DOWODOWE NA POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW
wYxruczENrA oRAz spEr,NrANrA WARUNK6W UDZTALU W POSTEPOWANTU
Z.T.Zamawiaiqcy przed wyborem najkorzystnielszei oferty, wezwie Wykonawcq, kt6rego oferta
zostala najwyze.j oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 10 dni,
aktualnych na dzie6 ztoienia nastqpuj4cych podmiotowych Srodk6w dowodowych [wezwanie

elektronicznei komunikacii pod adresem:
http: / /www.platformazakupowa.p[/pn/zozsuchabeskidzka) :

znik
rnych
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1] Na potwierdzenie spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, o kt6rych mowa
Rozdziale VI SWZ

Wykonawca zloiLy wykaz uslug zgodnie z zalqcznikiem nr 8 do SWZ, wykonanych nie wczeSniej

ni2 w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a iezeli okres prowadzenia

dzialalnosci iest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, rodzaju, daty, miejsca

wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi te zostaly wykonane, l)zy czym dowodami, o

kt6rych mowa, s4 referencje b4df inne dokumenty wystawione przez podmio! na rzecz kt6rego
uslugi byly wykonywane, a jeieli z uzasadnionej przyczqy o obi-"ktywnym charakterze
Wykonawca nie iest w stanie uzyskad tych dokument6w - oSwiad:zenie Wykonawry. W
przypadku Swiadcze6 okresowych lub ci4glych nadal wykonywanych referencie b4di inne
dokumenty potwierdzaiece naleiyte wykonanie uslugi powinny byi wyctane nie wczeSniei niZ 3
miesiEce przed uplywem terminu skladania ofert.
Na potwierdzenie barku podstaw do wykluczenia:
2.1.1. informacii z Kraiowego Reiestru Karnego w zakresie okreSlon,rm w art. 108 ust 1 pkt.
1,2 i 4 ustawy, wystawionej nie wcze6niej ni, 5 miesiqcy przed jej zloieniem;
2.1.2. o*vnade,enia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. l pkt 5 ustawy, o braku
przynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowei w rozumieniu ustawy z clnia 16 lutego 2O07 r. o
ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 108€), z innym wykonawcq,
l*6ry zloiryl odrqbnE ofertq, ofertq czq3ciowq lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w
postqpowaniu, albo o6wiadczenia o przynaleinoSci do tei same.j grupy kapitalowej wraz z
dokumentami lub informaciami potwierdzaiacymi przygotowanie oferqz, oferty czq6ciowej lub
wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu niezale2nie od innego wykonawcy
naleiqcego do tej same.j grupy kapitalowei. Wz6r oswiadczenia podany jrrst w zal4czniku nr 5 do
SWZ.
2.1.3. oSwiadczenia Wykonawcy o aktualno6ci informacji zawarg,ch w o3wiadczeniu, o
kt6rym mowa w art. 125 ust. l ustawy, w zakresie odnoszEcym siqdo podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. l pkt 3 - 6 ustawy (w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 do
SWZ). Wz6r o6wiadczenia podany jest w zal4czniku nr 4 do SWZ.
2.1.4.leieli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w:
punkcie 2.1.1. SWZ sklada informacjq z odpowiedniego reiestru, takiego jak rejestr s4dowy, albo,
w przypadku braku takiego reiestru, inny r6wnowa2ny dokument wydany przez wla6ciwy organ
s4dowy lub administracyjny kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania,
w zakresie okre6lonym w art. 108 ust. 1 pkt.1, 2 i 4 ustawy.
2.1.5. Dokument, o kt6rym mowa w punkcie 2.7.7 SWZ, powinien byi wlstawiony nie wczeSniej
ni2 5 miesiqry przed jego zlo2eniem.
2.1.6. Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamicszkania, nie wydaje siq
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt. 2.1.4, lub gdy dokumenty te nie odnosz4 siq do wszystkich
przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastqpuie siq le odpowiednio
w calo6ci lub w czq3ci dokumentem zawieraj4cym odpowiednio o5wiarlczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby,
kt6rej dokument mial dotyczyi, zlo2one pod przysiqgE, lub, je2eli w kralu, w kt6rym wykonawca
ma siedzibq lub miejsce zamieszkania nie ma przepis6w o o3wiadczeniu pod przysigg4, zlo2one
przed organem s4dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzqdu zawodowego
lub gospodarczego, wla6ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub miejsce zantieszkania wykonawcy.
Przepis pkt. 2.1.5 stosuje sie.
2.7.9. Zamawiaj4cy i4da od wykonawcy, IG6ry polega na zdolnoiciach technicznych lub
zawodowych podmiot6w udostepniaj4cych zasoby na zasadach okre5lonych w art. 118 ustawy,
przedstawienia podmiotowych Srodk6w dowodowych, o kt6rych mowa w pl<t. 2.1.1-2.L.3
dotyczqcych tych podmiot6w, potwierdzaiAcych, 2e nie zachodz4 wobec tych podmiot6w
podstawy wykluczenia z postepowania.
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2.1.10. Do podmiot6w udostqpniaj4cych zasoby na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy,
maj4cych siedzibq lub mieisce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej maj4
zastosowanie zapisy pkt. 2.!.4-2.7.6.
2.t.11. Zamawiaiecy nie wymaga przedstawienia podmiotowych Srodk6w dowodowych
potwierdzaiecych brak podstaw wykluczenia dotycz4rych podwykonawc6w niebQdecych
podmiotami udostepniai4cymi zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy.
2.L.12. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie ma.j4 przepisy Rozporz4dzenia
Ministra Rozwoiu, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
Srodk6w dowodowych oraz innych dokument6w lub oSwiadczeri, iakich moie i4dat
zamawiaj4cy od wykonawcy.

IX. INFORMACIA DIII WYKONAWCoW WSP6LNIE UBIEGAJACYCH SIq O UDZIELENIE
ZAM6WIENIA
1. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 58 ust. 1

ustawy.
Z. Wykonawry wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np. czlonkowie
konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalno36 w formie sp6lki cywilnei) sa zobowi4zani
ustanowiC Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do reprezentowania ich
w postqpowaniu i do zawarcia umowy.
3. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaiqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego
s4 zobowi4zani do zloZenia wraz z ofert4 Pelnomocnictwa ustanawiaiacego Pelnomocnika.
Pelnomocnictwo powinno zawierad umocowanie do reprezentowania w postgpowaniu lub do
reprezentowania w postQpowaniu i zawarcia umowy.
4. ZamawiajEcy zgodnie z art 1L7 ust. 2 ustawy uzna warunek dotyu4cy uprawnief do
prowadzenia olce6lonej dzialalno5ci gospodarczej lub zawodowel, o kt6rym mowa w art. 112
ust. 2 pkt 2 ustawy za spelniony, ieieli co najmniej jeden z wykonawc6w wsp6lnie ubiegaiacych
siq o udzielenie zam6wienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno6ci
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do kt6rych realizacii te uprawnienia s4
wymagane.
5. W przypadku, o kt6rym mowa w pkt. 4., wykonawry wsp6lnie ubiegajqry siq o udzielenie
zam6wienia zobowi4zani s4 dol4czy6 do oferty o6wiadczenie, z kt6rego wynika, kt6re dostawy
wykonai4 poszczeg6lni wykonawry wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 7 do SWZ.

x. TNFoRMACJE O SPOSOBTE POROZUMTEWANTA StE ZAMAWIATACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEI( LUB DOKUMENT6W
1. Osobq uprawniona do kontaktu z Wykonawcami iest: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla
Agnieszka Pajerska.
2. Postqpowanie prowadzone iest w jqzyku polskim w formie elekEonicznej za
po6rednictwem platformazakupowa.ol pod adresem:
http://wwwplatformazakuoowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka Wyja3nienia treSci SWZ oraz jej
ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodnie z art. 135 i 136 ustawy.
3. W celu slrr6cenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuie siq, aby komunikacja
miqdzy zamawiaj4cym a Wykonawcami, w tym wszelkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane byly za po6rednictwem platformazakuoowa.pl i formularza
,,WySlij wiadomoSi do zamawiaj4cego".
Za datq przekazania (wplywu) oSwiadczeri, wniosk6w, zawiadomiei oraz informacji przyjmuje
siQ datQ ich przeslania za poSrednictwem platformazakuoowa.pl poprzez klikniqcie przycisku
,,Wy5lij wiadomo6d do zamawiaj4cego" po kt6rych po.iawi siq komunikat, 2e wiadomoSC zostala
wyslana do zamawiaj4cego. Zamawiaj4cy dopuszcza, awaryjnie, komunikaciQ za poSrednictwem
poczty elektronicznei. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionei do kontaktu z
Wykonawcami: zozsuchabeskidza@wp.pl
4, Zamawiaj4ry bqdzie przekazywal wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
po6rednictwem platformazakupowa.pl. Informacie dotycz4ce odpowiedzi na pytania, zmiany
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specyfikacji, zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiaiacy bqdzie zamieszczal na
platformie w sekcii "Komunikaqy''. Korespondencj4 kt6rej zgodnie z obo'adqzujEcymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, bqdzie przekazywana w fo::mie elektronicznej za
po6rednictwem nlatformazakuoowa.ol do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowi4zek sprarn.dzania komunikat6w i
wiadomo3ci bezpoirednio na platformazakupowa.pl przeslanych przez zamawiajEcego, gdyi
system powiadomief mo2e ulec awarii lub powiadomienie moZe trafi6 do folderu SPAM,
6. Zamawiaj4cy, zgodnie z S 3 ust. 3 Rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w w sprawie
u2ycia Srodk6w komunikacji elektronicznej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia
publicznego oraz udostqpnienia i przechowywania dokument6w elektronicznych {Dz, U. z 2079
r. po2.2452), okresla niezbqdne wymagania sprzqtowo - aplikaclne umoiliwiaj4ce pracQ na
olatformazakunowa.nl. ti.:

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej ni2
512 kb /s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepu,4cej konfiguracji: pamiqC min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z s1'stem6w operacyjnych -

MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersie,
cJ zainstalowana dowolna przegl4darka internetowa, vr przypadku lnternet

Explorer minimalnie wersla 10 0.,
d) wl4czona obsluga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inoy obslugujqcy format

plik6w.pdf,
fJ Platformazakupowa.pl dziala wedlug standardu przyiqtego w komunikacji

sieciowel - kodowanie UTF8,
gJ Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformq zakup,ow4 stanowi datq oraz

dokladny czas (hh:mm:ss] generowany wg. czasr.l lokalnego serwera
slmchronizowan ego zzegarem Gl6wnego Urzqdu Miar.

7. Wykonawca, przystepui4c do niniejszego postqpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego:

h) akceptuie warunki korzystania z olatformazakupowa.pl olcreSlone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowei pod linkiem l| zaldadce ,,Regulamin"
oraz uznaje go za wi424cy,

i) zapoznai i stosuje sie do Instrukcji skladania ofert/wr iosk6w dostqpnej ppr!
linkiem.

8. Zamawlaiqcy nie ponosl odpowiedzialno6ci za zloLenle oferty w spos6b nlezgodny
z Instrukcr4 korzystania z platformazakuoowa.ul, w szczeg6ln:6ci za sytuacjq, gdy
zamawial4cy zapozna sie z tre6cie oferty przed uplywem terminu skladania ofert [np. zlo|enie
oferty w zakladce ,,Wy6lii wiadomo56 do zamawiajEcego"J.
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiaj4cego za ofertg handlow4 i nie bqdzie brana pod
uwagq w przedmiotowym postepowaniu poniewai nie zostal spelniony c,bowi4zek narzucony w
art. 221 Ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych.
9, Zamawiai4ry informuje, 2e instrukcie korzystania z platformazal{upowa.pl dotyczace w
szczeg6lno6ci logowani4 skladania wniosk6w o wyja6nienie tre6ci SWZ, skladania ofert oraz
innych czynnoSci podejmowanych w niniejszym postepov/aniu przy u2yciu
platformazakupowa.pl znajdul4 siq w zakladce ,,lnstrukcje dla Wykonawc6w" na stronie
internetowei pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-insg1r1f,qie

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANI.A OFERT ORAZ DOKUMENT,6W WYMAGANYCH
P RZEZ ZAM AWIAIACEGO W SWZ
1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe Srodki dowodowe skladanr: elektronicznie musz4
zostac podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie skladania oferty,
wniosku w tym przedmiotowych Srodk6w dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis
elektroniczny Wykonawca moie zloLyt bezpoSrednio na dokumencie, kt6ry nastqpnie przesyla

:' l;
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do systemul (opcla rekomendowana przez plaSeIElAZAEUpeIga.pI) oraz dodatkowo dla
calego pakietu dokument6w w kroku 2 Formularza skladania oferty [po klikniqciu w przycisk
PrzeldZ do podsumowania].
2. Poswiadczenia za zgodno3i z oryginalem dokonuie odpowiednio Wykonawca, podmio!
na kt6rego zdolnoSciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o
udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w, kt6re
ka2dego z nich dotycz4. Poprzez oryginal naleZy rozumie6 dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobg/osoby upowa2nion4/upowainione.
PoSwiadczenie za zgodnoit z oryginalem nastQpuje w formie elektronicznej podpisane
Iarualifikowanym podpisem elektroniczn1nn przez osobq/osoby upowa2nion4/upowa2nione.
3. Oferta powinna byi:

a) sporzqdzona na podstawie zal4cznik6w niniejszei SWZ w jqzyku polskim,
bJ zlo2ona przy uiyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej tzn. za po5rednictwem

olatformazakupowa.ol.
cJ podpisana kwalifikowanym oodpisem elektronicznyrn ptzez osobq/osoby
upowa2nion4/upowainione.
4. Podpisy lo,valifikowane wykorzystywane przez Wykonawc6w do podpisywania
wszelkich plik6w musz4 spelniai "Rozporz4dzenie Parlamentu Europeiskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnqtrznym [elDASJ IUEJ nr 910/2014 - od l lipca 2016 roku".
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnqtrzny. Zamawiaj4cy wymaga
dol4czenia odpowiedniej ilo6ci plik6w tj. podpisywanych plik6w z danymi oraz plik6wXAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia siq informacii stanowi4cych taiemnicq
przedsiqbiorstwa, w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji. Jeieli
Wykonawca, nie p6iniej ni2 w terminie skladania ofert, w spos6b niebudz4cy w4tpliwosci
zastrzegl, Ze nie moge byi one udostqpniane oraz wykazal, zal4czaj4c stosowne wyja6nienia, i2
zasttze,one informacje stanowia taiemnicq przedsiQbiorstwa. Na platformie w formularzu
skladania oferty zna,duje siQ miejsce W.znaczone do dolqczenia czq5ci oferty stanowi4cej
tajemnicq przedsiqbiorstwa.
7. Wykonawca, za po6rednictwem platformazakupowa.pl moie przed uplywem terminu do
skladania ofert zmienid lub wycofad ofertq. Spos6b dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowei pod adresem:
https: / /nlatformazakupowa.pl/strona /45-instrukcie
8, Kaidy z Wykonawc6w moZe zloity|. tylko iednq ofertq. Zloienie wiqkszej liczby ofert lub
oferty zawieraj4cej propozycje wariantowe spowodule podlegad bgdzie odrzuceniu.
9, Ceny oferty musz4 zawierai wszystkie koszty, jakie musi ponieS6 Wykonawca, aby
zrealizowa(, zam6wienie z najwyZszq starannoSciq oraz ewentualne rabaty,
10. Dokumenty i o6wiadczenia skladane przez wykonawcq powinny by6 w jqzyku polshm,
chyba 2e w SWZ dopuszczono inaczei. W przypadku zal4czenia dokument6w sporz4dzonych w
innym jqzyku nii dopuszczony, Wykonawca zobowiqzany jest zalqczyt tlumaczenie na jqzyk
polski.
77. Zgodr.ie z definicjE dokumentu elektronicznego z art.3 ustep Z Ustawy o informatyzac.ii
dzialalnoSci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawieraiEcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest lednoznaczne z
podpisaniem oryginalu dokumentu, z wyjEtkiem kopii poSwiadczonych odpowiednio przez
innego wykonawcq ubiegal4cego siq wsp6lnie z nim o udzielenie zam6wienia, przez podmiot, na
kt6rego zdolnoSciach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcq.
1,2. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za po6rednictwem dedykowanych
formularzy do: zlo2enia, zmiany, wycofania oferty wl,nosi 150 MB natomiast przy komunikacji
wielko6d pliku to maksymalnie 500 MB.

I 
Rozpoz4dzenie Prezrsa Rsdy Ministsdw z dnia 27 czerwca 2017 .. w spr.wie uzycir lrodk6w komuoikscji el€ktonicaej w posepowaniu

o uilzielenic zsmdwienia publicaego oraz udostfpniania i przechor4lranis dokumen!6w clcktronicmych. 
I
J
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13. fe2eli w imieniu wykonawcy dziala osoba, kt6rej umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokument6w, o ld6rych mowa w ust. 1, zamawiaj4cy mo2e 24da6 od wykonawcy
pelnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzaiqcego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy.
Przykladami innych dokument6w z ust. 3, potwierdzaiqcych umocowanie do
reprezentowania wykonawcy, sq np.:
-akt powolania na stanowisko prezesazarz4du, czlonka zarz4du sp6iki lub,
-w przypadku sp6lek dzialajqcych w systemie comm on law, czlonka rady dytektor6w sp6lki,
-umowa sp6lki cywilnej lub uchwala.iej wsp6lnik6w, wskazuj4ca jednego ze wsp6lnik6w jako
umocowanego do reprezentacji sp6lki

XII. SPOSoB OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje ceng za realizacjq przedmiotu zam6wienia zgodnie ze wzorem
Formularza Ofertowego, stanowiecego Zal4cznik nr 1 do SWZ
2. Cena ofertowa brutto musi uwzglqdnia6 wszystkie koszty zlvi4zane z realizaci4
przedmiotu zam6wienia zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia oraz istotnymi
postanowieniami umowy okreSlonymi w niniejszej SWZ.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym iest cena ostateczne, niepodlegaj4c4 negocjac.ii i
wyczerpuj4c4 wszelkie nale2noici Wykonawcy wobec Zamawia!4cego zwiqzane z realizacj4
przedmiotu zam6wienia.
4. Cena oferty powinna byd wyraZona w zlotych polskich (PLNJ z rlokladnoSci4 do dw6ch
miejsc po przecinku.
5. Zamawiaiacy nie przewiduje rozliczeri w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto bedzie slu2yd do por6wnania zto,onych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacii zam6wienia.
7. Jeieli zostala zloZona oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby do pow:;tania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i
uslug [Dz. U.z2018 r.poz.2L74,z p6in. zm.), dla cel6w zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiaj4cy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotq podat<u od towar6w i uslug
kt6r4 mialby obowi4zek rozliczytz. W ofercie, o lrt6rej mowa w ust. 1, Wykonawca ma
obowi4zek:
1l poinformowania zamawiaj4cego, 2e wyb6t jego oferty bqdzie prcrwadzil do powstania u
zamawiaiEcego obowi4zku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uslugi, kt6rych dostaw;r lub Swiadczenie bqd4
prowadzily do powstania obowiEzku podatkowego;

3) wskazania wartoici towaru lub uslugi obiqtego obowi4zkiem podatkowym
zamawiajqcego, bez kwoty podatku;

4J wskazania stawki podatku od towar6w i ustug kt6ra zgodnie z wiedz4 wykonawcy,
bqdzie miala zastosowanie.

8. Wz6r Formularza Ofertowego zostal opracowany przy zaloieniu, i2 wyb6r oferty nie
bqdzie prowadziC do powstania u Zamawiajqcego obowi4zku podatkowergo w zakresie podatku
VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiqzany iest zloZyt oSwiadczenie o powstaniu u
Zamawiajqcego obowi4zku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowa6 tre56
formularza.

xrrr. TERMTN zwr4zANrA oFERTA
1. Wykonawca bedzie zwiezany ofert4 przez okres 90 dni, ti. do (l a 74.08.2022r. Bieg

terminu zwiqzania ofert4 rozpoczlma siq wraz z uplywem terminu sktadania ofert.
2. W przypadku gdy wyb6r na,korzystniejszej oferty nie nast4pi przed uplywem terminu

zwi4zania ofert4 wskazanego w ust. L, Zamawiaj4cy przed uplywem terminu zwiqzania
ofertq zwraca siq jednol<rotnie do Wykonawc6w o wyraienie zgody na przedluienie tego

2
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terminu o wskazywany przez niego okres, nie dluiszy ni2 60 dni. Przedlu2enie terminu
zwi4zania ofert4 wymaga zloienia przez wykonawcq pisemnego o5wiadczenia o wyraieniu
zgody na przedluienie terminu zwi4zania oferQ.

xw. MrElscE I TERMTN SKLADANTA OFERT
!. Ofertgwraz z wymaganymi dokumentami nalezy umieSci6 na platformazakupowa.pl pod

adresem: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka w my5l Ustawy
PZP na stronie internetowej prowadzonego postqpowania do dnia 17.05.2022r, do
godziny 10:00

2. Do oferty naleiry dolqczyt. wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
a. Ofertq oraz o6wiadczenia n aleiry sporz4dzit. w jqzyku polskim, w formie elektroniczne.j.
b. Do oferty przekazywanej w postaci elelctronicznei nale|y d,ol4czyi nastepuiace
dokumenty w postaci elektronicznei, opatrzonej przez Wykonawcq kwalifikowanym podpisem
elektronicznym pod rygorem niewaznosci:

. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania wykonawry
formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiacego zalqcznik nr 1 do SWZ,
(Formularz winien zawiera6 wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie
trwania postepowaniaJ.

o Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania wykonawcy
opls przedmiotu zam6wienia sporzEdzony wedlug wzoru stanowiecego zalqcznik nr
1a,1b i 1c do SWZ.

r DokumenW pnzedmlotowe okreslone w rozdziale VIII pkt. 3 i rozdziale XVI ( na
potwierdzenie spelnienia kryteri6w ocenyJ.

Dokumenty okreSlone powyzej stanowi4 ofertq, w zwiqzku z trrrm nie bqdq podlegaly procedurze
uzupelnienia, okreslonei w art. 128 ust. 1 ustawy.

. oSwiadczenie, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, potwierdzaiace brak podstaw
wykluczenia i spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu na dzieri skladania ofert, w
zakresie wskazan]um w zai. nr 2 do SWZ (JEDZJ.

. Oswiadczenie z art. 117 ust.4 ustawy pzp,- zalacznik nr 7- jeieli dotyczy
o O6wiadczenie z art. 118 ust.3 ustawy pzp- zalEcznik nr 6 do SWZ - jeZeli dotyczy
r Pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzaiacy umocowanie do reprezentowania

wykonawcy, w postaci elektronicznej opatrzonej przez Wykonawcq kwalifikowanym
podpisem elektronicznym pod rygorem niewatnoSci, lub lako cyfrowe odwzorowanie
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

o dla osoby/os6b podpisuiqcei/cych ofertE do podejmowania zobowi4zaf wimieniu
wykonawcy sldadajqcego ofertq, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z
wlaSciwego rejestru, kt6ry Zamawiajacy moie uzyskat za pomoc4 bezplatnych i
og6lnodostqpnych baz danych, w szczeg6lno5ci rejestr6w publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacii dzialalno6ci podmiot6w
realizujqcych zadania publiczne.

o dla ustanowionego pelnomocnika, do reprezentowania w postqpowaniu albo do
reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy - dotyczy wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqrych siq o udzielenie zam6wienia.

o Dokumenty, z kt6rych wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do
podpisania oferty nie wynika z odpisu z wlasciwego rejestru, kt6ry Zamawia.iEcy moZe
uzyskad za pomocq bezplatnych i og6lnodostQpnych baz danych, w szczeg6lnoSci
rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
dzialalno6ci podmiot6w realizuj4cych zadania publiczne, wzglqdnie innych dokument6w
zlo2onych wraz z ofertq.

3. Po wypelnieniu Formularza sldadania oferty lub wniosku i dol4czenia wszystkich
wymaganych zal4cznik6w nale2y kliknq6 przycisk,,Prze.idf do podsumowania".

L
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4. Oferta lub wniosek skladana elektronicznie musi zostai poc.pisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym,. W procesie skladania oferty za poSrednictwem
platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien zlo2yC podpis bezpo3rednio na dokumentach
przeslanych za poSrednictwem plaE&EEzakupotda.pl. Zalecamy stosowanle podpisu na kaZdym
zalEczonym pliku osobno, w szczeg6lno6ci wskazanych w art. 63 ust :- oraz ust.2 Pzp, gdzie
zaznaczono, i2 oferty, wnioski o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu oraz o5wiadczenie, o
kt6nrrm mowa w art. 125 ust.1 sporzAdza siq, pod rygorem niewainoSt;i, w postaci lub formie
elektronicznej i opatruie sig odpowiednio w odniesieniu do vrartoSci postepowania
kwalifi kowanym podpisem elelitronicznym.
5. Za datq zlo2enia oferty przylmuje siq datq jej przekazania w systemie (platformie) w
drugim kroku skladania oferty poprzez klikniqcie przycisku "Z+6i, ofertq" i wySwietlenie siq
komunikatu, 2e oferta zostala zaszyfrowana i zloiona.
6. Szczeg6iowa instrukcia dla Wykonawc6w dotyczqca zloienia, znriany i wycofania oferty
znaiduje sie na stronie internetowej pod adresem: https:l/platformazakuoowa.pl/strona/45-
instrukcie

XV. OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert nastqpuie niezwlocznie po uplywie terminu skladania ofert, nie p6iniej
nii nastqpnego dnia po dniu, w kt6rym uplyn4l termin sldadania ofen tj. 17.05.2022r. godz,
11:00
Z. Jeieli otwarcie ofert nastQpuje przy u2yciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, kt6ra powoduje brak mo2liwosci otwarcia ofert \^/ terminie okreSlonym
przez zamawiai4cego, otwarcie ofert nastqpuje niezwlocznie po usuniQciu awarii.
3. Zamawiajqcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe.i
prowadzonego postqpowania.
4. Zamawiaj4cy, najp6iniej przed otwarciem ofert, udostqpnia na stronie internetowej
prowadzonego postqpowania informacjq o kwocie, jak4 zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie
zam6wienia.
5. Zamawiaj4cy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostqpnia na stronie internetowej
prowadzonego postqpowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzialalnoSci
gospodarczej albo mieiscach zamieszkania Wykonawc6w, kt6rych oferty zostaly otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacia zostanie opublikowana na stronie postepowania na platfornrazakupowa.pl w sekcii
,,Komunikaty" ,

Uwaga! Zgodnie z Ustawq PZP Zamawiaiqcy nie ma obowi4zku przeprowadzanla iawnei
sesii otwarcla ofert w spos6b jawny z udzialem Wykonawc6w lut) transmitowania sesji
otwarcia za poSrednictwem elektronicznych narzqdzi do przekazu widrro on-line a ma jedynie
takie uprawnienie.

XVI, KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSoB OCENY OFERT.
l.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

Wg wzoru
Kryteria oceny Ranga

Cena 60o/o

J ako tC wyko nywanych uslu g
pralnic4tch - system
zarzadzania jakoiciq

L0o/o Wg wzoru

I a k o S 6 wy ko nyw any c h u slu g
prolniczych -audyt

Wg wzoru

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.
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A. Cena oferff Cn x 100 ptk. =Cx Ranga (600/o)

CK

gdzie : Cn - najni2sza cena spoSr6d ofert nie podlegaj4cych odrzuceniu i zl oLonych przez

wykonawc6w, I<t6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
Ck - cena badanej oferty
C - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Jako5d wykonywanych uslug pralniczych - system zarzadzania jakoSci4
Io x 100 ptk, =lxranga[10%J

Jn
gdzie : Jo - liczba certyfikat6w punktowanych wskazanych w badanej ofercie

Jn - naiwiqksza liczba certyfikat6w punktowanych spo516d ofert nie podlegajqcych
odrzuceniu izloionychprzez wykonawc6w, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu w
danym etapie badania i oceny ofert
| - ilo5t punkt6w uzyskanych przez oferenta

ako56 n ralni h- au

Lp.
Kryterium oceny IloSe punkt6w

1

Certyfikaty Systemu Jakosci IS0 9001:2015, 14001:2015, RABC
L4065:.201.6 fiub r6wnowaZne), potwierdzajEce, Ze Wykonawca
spelnia wymogi jakoSciowe w zakresie Swiadczenia uslug
bedacych przedmiotem zam6wienia (dolaczyd do oferty)

Nieposiada-0pkt
Posiada - 10 pkt

Nazwa - opis TAK NIE

1 0dlegloSC Pralni Wykonawcy od siedziby ZamawiajEcego w kt6rej wykonywana jest
ustuga prania (wg. najkr6tszej wyznaczonej przez Google Maps) nie wiqksza niZ 70
km

1 pkt 0 pkt

2. Pomieszczenia Pralni z pelna barier4 higieniczn4, podzialem streforaz Sluzami 2 pkt 0 pkt

3 Posiadanie dw6ch pralniczych linii tunelowych zakonczonych pras4 (celem
zabezpieczenia uslugi w razie awarii) w miejscu wykon),wania uslugi

3 pkt 0 pkt

4 Posiadanie tunelu typu finisher stuz4cego do suszenia i odpylania bielizny
operacyjnej w stanie rozwieszon)rm w miejscu Swiadczenia uslugi

2 pkt 0 pkt

5 Posiadanie komory dezynfekcyinej w6zk6w transportowych w mierscu Swiadczenia
uslugi

2 pkt 0 pkt

6 Posiadanie komory dezynfekcyjnej materacy z zintegrowanq drukarkq umo2liwiajqcE
wydruk parametr6w proces6w dezynfekcji w miejscu Swiadczenia uslugi

2 pkt 0 pkt

Posiadanie dodatkowych malych pralnic przelotowych barierowych do prania
odzie2y pacjenta, bielizny barierowej oraz bielizny noworodkowej w miejscu
wYko nl.wania uslugi

3 pkt 0 pkt

D
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Posiadanie oddzielnego pomieszczenia "Przygotowania bielizny" wyposa2,rnego w
podswietlany st6l do sktadania fartuch6w barierowych w miejscu Swiadczenia uslugi

1 pkt 0 pkt

I Posiadanie sterylizatora parowego do sterylizacji pakiet6w jalowych fartuih6w
operaryjnych w miejscu Swiadczenia uslugi

2 pkt 0 pkt

10. Pralnia posiadaj4ca system RIFD w technologii UHF do wprowadzania brudnej
bielizny na strefie brudnej w postaci zamkniQtej komory z wagA i antenami do
odczytu chip6w i dalej doczyt za pomoc4 kolejnych anten nad ka2dym urz;ldzeniem
pior4cym asortyment, aZ do wydania czystej bielizny na strefie czystei w postaci
odczytu wydania w zamkniqtej komorze z wagA i antenami do odczytu chip6w, w
miejscu Swiadczenia uslugi

2 pkt 0 pkt

17. Certyfikat niezale2nego akredytowanego laboratorium i raport z badari
potwierdzajqcy pelnE zgodno6i tkaniny z norm4 EN 13795:2019

2 pkt 0 pkt

12 Certyfikat oraz raport z niezaleznego i akredytowanego laboratorium potv/ierdzajqcy
zgodnoSC tkaniny z norm4 PN EN IS0 10993 [5)

2 pkt 0 pkt

Raport walidacji procesu sterylizacji potwierdzajEcy, ie sterylizacja zestav,,6vv

(bet/ro2ek, kaftanik) odbywa siq w zwalidowanym procesie sterylizacji zgodnie z
norm4PN-EN ISO 17665-1:2008 lub r6wnowa2na, wystawiony nie p6inie niZ 18
miesiqcy przed dniem skladania ofert.

0 pkt

1,4 Raport walidacji procesu prania i dezynfekcii komorowej zgodny z wyrrogami IS0
PN-EN 14065:2016-07 (RABC) lub r6wnowa2nej, nie straszy niZ 12 miesiecy przed
dniem skladania ofert

3 pkt

0 pkt

Ao x 100 ptk. =Axranga (30%)
An

gdzie : Jo - Iiczba lvymagafi punktowanych wskazanych w badanej ofel'cie

Jn - naiwiQksza liczba rvymagari punlitowanych spoS16d ofert nie podlegajqcych
odrzuceniu i zloZonych przez wykonawc6w, kt6rzy nie podlegajE i rykluczeniu w
danym etapie badania i oceny ofert
I - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

Zamawiai4cy wymaga zloirerria o5wiadczenia o spelnieniu/lub nie spelnianiu
poszczeg6lnych punkt6w zawartych w tabeli wraz z dokumentami potwierdzal4cymi
spelnienie oferowanego warunku ( dol4czy6 do oferty).
Podczas badania ofeft w postqpowaniu przetargowym zamawiaiqcy zastrzega sobie
prawo przeprowadzenia wizii lokalnei w mieiscu wykonywania uslugi w celu dokonania
weryfikacii oceny iakoSciowei w zakresie powy2szego kryterium.

Ocena koficowa oferty iest to suma punkt6w uzyskanych za wszystkie kryteria
wymienione w punkcie 1.
3. Punktacja przpnawata ofertom w poszczeg6lnych kryteriach ocen). ofert bqdzie liczona z
dokladnoSciq do dw6ch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arltmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajecy mo|e )4dat. od Wykonawcy wlasniefi dotyczAcych
tre6ci zlo2onej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiaj4cy udzieli zam5wienia Wykonawcy, kt6rego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsz4.

T
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6. Zamawiajqcy wybiera ofertq najkorzystnieisz4 w terminie zwi1zania ofert4 okre6lonym w
rozdziale XIII.
7. Je2eli termin zwi4zania oferta uplynie przed wyborem naikorzystnieiszel oferty, Zamawiaj4cy
wezwie Wykonawcq, kt6rego oferta otrzymala nai@sz4 ocenq, do wyraienia, w wSznaczonym
przez Zamawiajqcego terminie, pisemnej zgody na wyb6r jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o kt6rei mowa w pkt. 7. oferta podlega odrzuceniu, a zamawia.jqcy
zwraca siq o wyraZenie takie.i zgody do koleinego Wykonawry, kt6rego oferta zostata najwyZei
oceniona, chyba ie zachodz4 przeslanki do uniewaznienia postQpowania.

XVII. INFORII,IACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTYW CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiaj4cy zawiera umowq w sprawie zam6wienia publicznego w terminie nie kr6tszym

ni2 10 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. ZamawiajEcy moie zawrzet umowq w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem

terminu, o kt6rym mowa w ust. 1, jeieli w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia
prowadzonym w trybie podstawowym zlo,ono tylko jednq ofertq.

3. W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o
udzielenie zam6wienia Zamawiai4cy zastrzega sobie prawo 24dania przed zawarciem
umowy w sprawie zam6wienia publicznego umolvy reguluj4cej wsp6lpracq tych
Wykonawc6w.

4. Wykonawca bqdzie zobowi4zany do podpisania umowy w mieiscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajqcego .

xuII. WYMAGANIA DOTCZ.qCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

ZamawiajEcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

XIX. INFORMAC'E O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI;E; ZUIENV
1. Wybrany Wykonawca iest zobowi4zany do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia

publicznego na warunkach okre5lonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy,
stanowi4cym Zalqcznik nr 3 do SWZ.

2. Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajqcy z umowy iest to2samy z jego zobowiqzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajqcy przewiduie moiliwo6i zmiany zawartej umowy w stosunku do treSci wybrane)
oferty w zakresie uregulowanym w arL 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiEcym Zalqcznik nr 3 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej wainoSci, pod rygorem niewainoSci, zachowania formy
pisemnej.

5. Zamawiai4cy wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca, kt6ry zlo2yl
najkorzystnieisz4 ofertg i zostal wybrany do realizacii zam6wienia zlo2yl aktualnq (wa2n4)
umowq ubezpieczenia od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci
zwi4zanej z przedmiotem zam6wienia w wysoko5ci nie ni2szej ni2 1 000 000 zlotych z dowodem
oplacenia skladki lub raty skladki wraz z o5wiadczeniem o niewykorzystaniu sumy
gwarancyjnej na pokrycie innych zobowi4zafi.

XX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY
Wykonawcy przyslugui4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci odwolania
oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnei oraz
postepowania toczonego wskutek ich wniesienia olaesla Dzial IX ustawy.
Srodki ochrony prawnei wobec ogloszenia o zam6wieniu i SWZ przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art.469 pkt 15 ustawy.
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xxr. ZALECENTA ZAMAWIA| ACEGO
1. Rozszerzenia plik6w wykorz ystywanych przez Wykonawc6vr powinny byd zgodne
z Zal4cznikiem nr 2 do "Rozporz4dzenia Rady Ministr6w w sprawie Krajowych Ram
Interoperacf no6ci, minimalnych wymagaf dla rejestr6w publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznei oraz minimalnych wymagari dla system6w teleinformatycznych",
zwanego dalei Rozporzqdzeniem KRI.
2. Zamawiai4cy rekomenduje wykorzystanie format6w: .pdf .doc .docx .xls .xtsx .jpg (.jpeg)
ze szczeg6lnvm wskazaniem na .odf
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj4cy rekonrenduie wykorzystanie
jednego z rozszerzefr
a) .zip
bl .72
4. WSr6d rozszerzefi powszechnych a niewystQpui4cych w Rozporz4dzeniu KRI
wystqpui4: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zlo2one w takich plikach zostanq
uznane za zloLone n ieskutecznie.
5. W przypadku stosowania przez wykonawcq kwalifikowanego poctpisu elektronicznego:

- Ze wzglgdu na niskie ryzyko naruszenia integralno5ci pliku oraz lawviejszq
weryfikaciq podpisu zamawia.j4cy zaleca, w miarq mo2liwo3ci,
przekonwertowanie plik6w skladalqcych slQ na ofertq na rozszerzenie .pdf
i opatrzenie ich podpisem kwallfikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach ni2 PDF zaleca slQ opatrzy6 podpisem w formacie
XAdES o typie zewnQtrznym. Wykonawca powinien pamiQtaC, aby plik z
podpisem przekazywat l4cznie z dokumentem podpisywaLnlrrn.

- ZamawiajEcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym
znacznikiem czasu.

6, Zamawia)4cy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzcdzeniem przetestowal
mozliwosi prawidlowego wykorzystania wybranei metody podpisania plik6w oferty.
7. Osobq skladaiac4 ofertq powinna byd osoba kontaktowa podawaria w dokumentacji.
8. Ofertq nale2y przygotowat z naleiyt4 starannoSci4 dla podmiotu ubiegaiqcego siq o
udzielenie zam6wienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstqpu czasu do
zakoiczenia przy, lmowa nia o fe rt/wn io sk6w.
9. feSli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca siq
wcze3niejsze podpisanie kaidego ze skompresowanych plik6w.
10. Zamawiai4cy zaleca aby Alg wprowadzaC jakichkolwiek zmian ra,plikach po podpisaniu
ich podpisem kwalifikowanym. Moie to skutkowaC naruszeniem irrtegralno5ci plik6w co
r6wnowa2ne bqdzie z konieczno6ciq odrzucenia oferty.

Zal4czniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.

2. Formularze asortymentowo - cenowe - zalEcznik nr 1a , 1b,1c
3. Oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spelnianiu warunk6w udzia.lu - zalEcznik 0r 2
4. Projektowane postanowienia umowy - zalqcznik nr 3
5. OSwiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacii zawartych w IEDZ - zalEcznik nr 4
6. oswiadczenie o grupie kapitalowej - zalecznik nr 5
7. Zobowiezanie podmiotu trzeciego - zalEcznik nr 6
8. OSwiadczenie z arL 177 - zal4cznik ff 7
9. Wykaz uslug- zalqcznik nr 8

Z-ca a
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(podpis sporzqdzaj4cego) ( podpis Przew. Komisji Przetargowej (dau I podplril! e qcego)
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