
Dz.U./S S152
09/08/2018
349255-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 6

09/08/2018 S152
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349255-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2018/S 152-349255

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
Poznań
60-834
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Filipiak-Kozłowska, Norbert Gill
Tel.:  +48 618481011
E-mail: efilipiak@raszeja.poznan.pl 
Faks:  +48 618484990
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.raszeja.poznan.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.raszeja.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pranie i maglowanie bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny z wykorzystaniem technologii RFiD
oraz automatów do wydawania i odbierania odzieży operacyjnej, pranie mopów
Numer referencyjny: SR/XV-270-28-EFK/18

II.1.2) Główny kod CPV
98310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:efilipiak@raszeja.poznan.pl
www.raszeja.poznan.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: pranie i maglowanie bielizny i odzieży szpitalnej oraz pranie mopów ze Szpitala
Miejskiego im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu oraz Ośrodka Leczenia Alkoholowych
Zespołów Abstynencyjnych przy ul. Podolańskiej 46 w Poznaniu na okres 3 lat, w tym z prawem opcji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
98311000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu oraz Ośrodek Leczenia Alkoholowych
Zespołów Abstynencyjnych przy ul. Podolańskiej 46 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest: pranie i maglowanie bielizny i odzieży szpitalnej oraz pranie mopów
ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu oraz Ośrodka Leczenia
Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy ul. Podolańskiej 46 w Poznaniu na okres 3 lat, w tym z prawem
opcji.
2) Uwaga: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego na pranie i maglowanie bielizny i odzieży szpitalnej
oraz pranie mopów ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu
oraz Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy ul. Podolańskiej 46 w Poznaniu z
prawem opcji. Prawo opcji polega na możliwości przedłużenia realizacji świadczenia (przedłużenia okresu
obowiązywania umowy) przez okres od jednego pełnego miesiąca do 12 kolejnych pełnych miesięcy na 3 rok
świadczenia usługi, a mianowicie:
1. 2 lata świadczenia usługi w ramach zamówienia podstawowego, które Zamawiający wyczerpie w całości;
2. okres od jednego miesiąca do 12 kolejnych pełnych miesięcy na 3 rok świadczenia usługi zostaje objęty
prawem opcji, z którego Zamawiający może skorzystać, ale nie musi. Oświadczenie o możliwości skorzystania z
prawa opcji Zamawiający może złożyć przez cały okres trwania zamówienia podstawowego.
3) Wspólny Słownik Zamówień CPV:
98.31.00.00-9 – Usługi prania i czyszczenia na sucho
98.31.10.00-6 – Usługi odbierania prania;
98.31.50.00-4 – Usługi prasowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: przez okres 3 lat (36 miesięcy) (przewidywany termin realizacji zamówienia to: od
dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.9.2021 r.).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada aktualne zezwolenie SANEPID-u na pranie bielizny, odzieży
szpitalnej oraz na jej transport, w przypadku jeżeli stosowne przepisy takich dokumentów wobec Wykonawcy
nie wymagają, to Wykonawca dokumentów nie składa;
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w
zakresie objętym zamówieniem publicznym, w przypadku jeżeli stosowne przepisy takich dokumentów wobec
Wykonawcy nie wymagają, to Wykonawca dokumentów nie składa;
3) Wykonawcę spełni warunek, jeżeli posiada aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym na terenie
Polski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13.9.2002 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 242) (dotyczy preparatów sklasyfikowanych jako produkty biobójcze) oraz aktualne pozwolenie na obrót
produktem leczniczym zgodnie z Ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211)
(dotyczy preparatów sklasyfikowanych jako produkty lecznicze) - w przypadku, gdy Wykonawca nie obraca
produktami leczniczymi ani biobójczymi, tylko ich używa, Zamawiający dopuszcza przedłożenie zezwoleń i
certyfikatów jakie posiada producent stosowanych u Wykonawcy środków, a pod którego ścisłym nadzorem
Wykonawca działa.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 250 000,00 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje
co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. pranie i maglowanie bielizny i odzieży
szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny z wykorzystaniem technologii RFID, przy czym za usługę odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie pranie bielizny szpitalnej w ilości co najmniej 4 000 kg
miesięcznie, tj. przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy Wykonawca wyprał co najmniej 48 000 kg
bielizny szpitalnej.
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2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada odpowiedni sprzęt do wykonania zamówienia, w tym
pralnice wyposażone w automatyczny system dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych zapewniający
dokładność i fachowość wykonywanej usługi. Pralnia musi być wyposażona w barierę higieniczną, a także
oddzielnie w pralnicę dla bielizny noworodkowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada system
identyfikacji bielizny i odzieży szpitalnej z wykorzystaniem technologii RFID.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Informacja o warunkach realizacji zamówienia zawarta jest w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do
SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 09:45

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań, Zamówienia Publiczne – III piętro
Szpitala, pokój 361.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 23 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące
złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w Rozdz. VI SIWZ.
3. Kryteria oceny ofert:
a) cena oferty (brutto) – 60 %
b) termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia bielizny w procesie prania – 40
%.
4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający informuje, iż stosowna sytuacja, o której mowa w powyższym pkt 4 wystąpi wyłącznie w
przypadku, jeżeli:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia;
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 Pzp;
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla
osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z
dnia 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. UE.L nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że
przedmiotowa usługa nie ma wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO- Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.
Odwołanie:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4) Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2018

mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

