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Na naszej stronie internetowej po6wiqconej COVID-19 mo2na znale2( informacje o
przetargach dotycz4cych zapotrzebowania na sprzqt medyczny.
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Ogloszenie o zam6wieniu

Uslugi

Podstawa prawna:

Dyre ktywa ZO14l24lUE

Sqkcja l: Instytucja zamawiajaca

l.l ) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespol Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 22
MiejscowoSe : Sucha Bes kidzka
Kod NUTS: PL2l Ma+opolskie

Kod pocztowy: 34-200
Paistwo: Polska

Osoba do kontakt6w: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyta, Agnieszka Pajerska

E-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Tel.: +48 338723323
Adresy internetowe:
Ct6wny adres: www.zozsuchabeskidzka.pl
Adres profilu nabywcy: http: / /www.platformazakupowa.pl/ pn /zozsuchabes kidzka

1.3) Komunikacja
Nieograniczony, pelny i bezpo6redni dostep do dokument6w zam6wienia mozna
uzyskai bezplatnie pod adresem: http:/ /www.platformazaku powa. pl

/ pn / zozs uch abe s kid zka
Wiecej informacji mo2na uzyska( pod adresem podanym powyiej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu naleiy przesylat
droga elektroniczna za poSrednictwem: http: / /www.platformazaku powa.pl

i pn / zozsuchabes kidzka
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nale2y przesyla( na

adres podany powy2ej

1.4) Rodzaj instytucji zamawiajacej
lnny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

1.5) Gl6wny przedmiot dzialalnoici
Zdrowie

I z5

Sgkcj a ll: Przed miot
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WielkoS( lub zakres zam6wienia

Nazwa:
Kompleksowe us+ugi prania i dzier2awy bielizny szpitalnej
Numer referencyjny: ZOZ.V.0 I 0/DZP I 1 5 I 22

Gl6wny kod CPV

9831 0000 Ustugi prania i czyszczenia na sucho

Rodzaj zam6wienia
Us+ug i

Kr6tki opis:
Przedmiotem zam6wienia jest:
L Swiadczenie kompleksowych us+ug pralniczych w zakresie prania, prasowania i

dezynfekcji bielizny szpitalnej, odzie2y ochronnej i roboczej, bielizny operacyjnej,
poduszek, koc6w, kotder, parawan6w i innych (zwana,,bielizla szpitaln4") bqdqcej
wlasnosci4 Zamawiaj4cego. Przewidpvalna ilo6t bielizny szpitalnej z
rozr62nieniem na poszczeg6lne rodzaje okre6lona jest w zailczniku Nr I a do SWZ.

Bielizna bgd4ca wlasno6ci4 Zamawiajacego bqdzie oznakowana przez Wykonawcq
w spos6b opisowy za pomocq wszywek lub ta5m thermopatch. Opis bqdzie
jednoznacznie okre6lal kom6rkq organizacyjna, z kt6rej pochodzi dany asortyment
oraz bgdzie zawiera+ nazwe ZamawiajEcego.
2. Dzier2awa wraz z kompleksow4 uslugq pralnicz4 ( zgodni,: z opisem w pkt.l),
kocyk5w dla niemowl4t, sterylnych zestaw6w na oddzial neo natolog iczny,
fanuch6w chirurgicznych, zwanE w dalszej czeSci ,,bielizn4 !\rykonawcy".

Szacun kowa calkowita warto6d

lnformacje o czg5ciach
To zam6wienie podzielone jest na czgsci: nie

Opis

Miejsce 6wiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2l 9 Nowotarski
Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespot Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha
Beskidzka

Opis zam6wienia:
l. Swiadczenie kompleksowych usfug pralniczych w zakresie prania, prasowania i

dezynfekcji bielizny szpitalnej, odziezy ochronnej i roboczej bielizny operacyjnej,
poduszek, koc6w, kotder, parawan6w i innych (zwan4,,bielizn4 szpitalna") bed4cej
wlasnoiciq Zamawiaj4cego. Przewidywana ilo3d bielizny szpir:alnej z roz162nieniem
na poszczeg6lne rodzaje okreSlona jest w za+Eczniku Nr I a do SWZ.

Bielizna bgd4ca wlasnoicia Zamawiaj4cego bgdzie oznakowana przez Wykonawce
w spos6b opisowy za pomoc4 wszywek lub ta6m thermopatch. Opis bgdzie
jednoznacznie okreSlal kom6rkq organizacyjna, z kt6rej pochodzi dany asortyment
oraz bgdzie zawieral nazwq Zamawiaj4cego.
2. Dzieriawa wraz z kompleksowa ustuga pralnicz4 ( zgodni,: z opisem w pkt.l ),
kocyk6w dla niemowlEt, sterylnych zestaw6w na oddzial neo natolog iczny,
fanuch6w chirurgicznych, z Przewidywana iloS( bielizny Wykonawcy z
rozr62nieniem na poszczeg6lne rodzaje okreSlona jest w zal4czniku Nr 'l a do SWZ.

Kryteria udzielenla zam6wienia
Kryteria okreSlone pon i2ej
Kryterium jako6ci - Nazwa: Jakoid wykonywanych ustug pralrliczych-system
zarzadzania jakoici4 / Waga: I0
Kryterium jako6ci - Nazwa:Jako6i wykonywanych ustug pralrriczych -audyt / Waga:
30
Cena - Waga: 60

il.t)
r.r.r)

il.1.2)

il. r .3)

il. r .4)

il.r.5)

[.r.6)

il.2)

il.2.3)
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11.2.6) Szacunkowa wartosa

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakup6w
Okres w miesiacach: 36
Niniejsze zam5wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza siq sktadanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcJach

Opcje: nie

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / prog ramu finansowanego ze 6rodk6w Unii
Europejskiej: nie

ll.2.I 4) lnformacje dodatkowe
Dokumenty przedmiotowe okreilone sa w rozdz. Vlll pkt. 4 SWZ

Je2eli Wykonawca nie z+ozy przedmiotowych Srodk6w dowodowych lub zlo2one
!rodki dowodowe b9d4 niekompletne, Zamawiajacy odrzuci oferte na podstawie
art. 226 ust. I pkt. 2c ustawy PZP.

lgf,gJa lll: lnformacje o charakterze prawnvm, e ko no m icz nvm,llrra69U{ygl-leghflgzfy!0

lll. I ) lvarunki udzialu

lll.l.3) Zdolno6d techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz ikr5tki opis kryteri6w kwalifikacji:
Wykonawca spelni warunekjeili wyka2e, 2e w okresie ostatnich 3 lat przed

u plywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno3ci jest
kr6tszy - w tym okresie, zrealizowal co najmniej 2 Swiadczenia kompleksowej
uslugi pralniczej wraz z dziet2awa poscieli szpitalnej oraz wdroZenie radiowego
systemu do identyfikacji bielizny, z kt6rych ka2de trwato co najmniej 6 miesiecy, o
warto6ci brutto nie mniejszej ni2 600 000 zl w skali roku kazde, w zakresie
niezbqdnym do wykazania spetnienia warunku wiedzy i doSwiadczenia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standard6w:
I ) Na potwierdzenie spetniania warunk6w udzialu w postQpowaniu, o kt6rych
mowa wy2ej
Wykonawca z+oLy .'iqykaz us+ug zgodnie z za+Acznikiem nr 8 do SWZ, wykonanych
nie wczeiniej niz w okresie ostatnich 3 lat przed u plywem terminu sktadania ofert,
a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartosci, rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz
kt5rych uslugi te zostaly wykonane, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sa
referencje b4di inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego
uslugi bW wykonywane, a jezeli z uzasadnionej ptzyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska( tych dokument6w - ogwiadczenie
Wykonawcy. W przypadku Swiadczerl okresowych lub ci4gtych nadal wykonywanych
referencje badZ inne dokumenty potwierdzajAce nale2yte wykonanie uslugi
powinny by( wydane nie wcze3niej ni2 3 miesiace przed u plywem terminu
s ktadania ofert.

lll.2) Warunki dotyczlce zam6wienia

lll.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zal4cznikiem nr 3 do SWZ

s!-Esia-lv:--Pr$cd-u-ra

lV.l ) Opis

lV.l.l ) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego sy:;temu zakup6w

lnformacje na temat Porozumienia w sprawie zam6wieh rzl.dowych (GpA)
Zam6wienie jest objete Porozumieniem w sprawie zam6wiei rzadowych: nie

lnformacje adm inistracyj ne

Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do uclzialu
Data: 17 lOS l2O22
Czas lokalny: I 0:00

Szacunkowa data wyslania zaproszeri do skladania ofert lub do udzialu
wybranym kandydatom

Jezyki, w kt6rych mozna sporz4dzad ofe rty lub wnioski o d,tpuszczenie do
ud z ialu:
Po ls ki

Minimalny okres, w kt6rym oferent bgdzie zwiazany oferta
Oferta musi zachowa( wa2nosi do 14lOBl2O22

Warunki otwarcia ofert
Data: 17 IOS 12022
Czas lokalny: I I :00
Miejsce:

Dzial Zam6wieri Publicznych ZOZ w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22,34-ZOO
Sucha Bes kidzka

Sgkeja Vl: lnformacie uzu pclnlgiaee

Vl.l) lnformacje o powtarzajacym sie charakterze zam6wienia
.lest to zam6wienie o charakterze powtarzajacym sie: nie

vr.3) lnformacje dodatkowe:
W przedmiotowym postepowaniu komunikacja z Zamawiaj4c'7m odbywa sig za
poSred n ictwem kana+u elektron icznej komu nikacj i :

http:/ /www. platformazaku powa. pl/ pn /zozsuchabeskidzka
Podstawy wykluczenia wykonawcy ( z zastrze2eniem art. I '10 ust.2 ustawy) art.
108 ust. I pkt |-6 ustawy.
wykaz o5wiadcze6 i dokument6w potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia:
l. Oiwiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 dc SWZ (JEDZ)

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrei,lonym w art. '108 ust.
I pkt.l, 2 i 4 ustawy, wystawionej nie wcze6niej ni2 6 miesiecy przed jej
z+o2eniem;

3. o6wiadczenie Wykonawcy, w zakresie aft. 108 ust. I pkt 5 ustawy, o braku
przynale2nosci do tej samej grupy kapita+owej w rozumieniu ustawy z dnia l6
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2O2O t. poz. 1076 i

1086), z innym wykonawca, kt6ry zlo2yl odrgbnq oferte, ofertq czgiciow4 lub
wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo ojwiadczenia o
przynale2noici do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokun entami lub
informacjami poovie rdzajacym i przygotowanie ofeny, oferty czejciowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu niezale:inie od innego
wykonawcy nale24cego do tej samej grupy kapita+owej.
4. o5wiadczenie Wykonawcy o aktualnoici informacji zawart!.ch w oSwiadczeniu, o
kt6rym mowa w art. 125 ust. I ustawy, w zakresie odnosz4c,Tm siq do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 'l pkt 3 - 6 ustawy (,v zakresie wskazanym
w zal4czniku nr 2 do SWZ).

Z uwagi na ograniczona iloSi mo2liwych do wprowadzenia znak6w wykaz
o6wiadczeri i dokument6w w odniesieniu do wykonawc5w m;rj4cych siedzibq lub
miejsce zamieszkania poza teMorium RP okre6lone s4 w SWZ rozdz. Vlll.
Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieh, o kt6rych mowa w art. 2'l 4 ust.
I pkt 7 i8 ustawy.
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Procedury odwolawcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze
Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postepu l7a
Miejscowo3(: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676
Pahstwo: Pols ka

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587707
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp,gov.pl

Skladan ie odwolafr
Dokladne informacje na temat termin6w skladania odwolari:
Odwolanie wnosi sie w terminie l0 dni od dnia przestania informacji o czynnoici
zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia- je2eli informacja zosta+a
przeslana przy uZyciu 3rodk6w komunikacji elektronicznej, lub w terminie l5 dni
jezeli zostata przeslana w inny spos6b. 2. Odwolanie wobec tresci ogloszenia
wszczynaj4cego post€powanie o udzielenie zam6wienia lub wobec tre5ci
dokument6w zam6wienia wnosi sie w terminie l0 dni od daty publikacji
ogtoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokument6w zam5wienia na stronie
internetowej. 3. Odwolanie wobec czynnoici innych ni2 w pkt. I i 2 wnosi siq w
terminie l0 dni, od dnia , w kt6rym powzieto lub przy zachowaniu nale2ytej
staranno5ci mozna bylo powziaa wiadomo6f o okolicznosciach stanowi4cych
podstawg jego wniesienia. 4. Je2eli Zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o
zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku nie przeslal wykonawcy
zawiadomienia o wyborze naj korzystn iej szej ofert odwolanie wnosi sie nie p6iniej
ni2 w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogloszenia o wyniku
postepowania i 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy , jezeli zamawiajacy nie

opublikowal w DUUE ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.

2r6dlo, gdzie mo2na uzyskaf informacje na temat skladania odwolai
Oficjalna nazwa: Urz4d zam6wierl Publicznych Departament Odwolai
Adres pocztowy: ul. Postepu l7a
Miejscowo6€: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676
Paristwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Data wyslan la niniejszego ogloszenia:
31 10312022
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