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Tuczno, dnia 18 stycznia 2023 roku  

 

 

 

Specyfikacja warunków zamówienia 
 

I.  Zamawiający 
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna 

Ustroń“ w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel. centrala 67 259 30 04,   KRS 

0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail:  szpitaltuczno@poczta.onet.pl, 

zamowieniazoltuczno@op.pl, internetowa strona: www.sanatoriumtuczno.org 

reprezentowany przez Dyrektora Pawła Suskiego. 

Wszelkie zmiany i wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publikowane 

będą na platformie e-Zamówieniana oraz na stronie Zakładu www.sanatoriumtuczno.org.  

w zakładce przetargi. 

 

II. Przedmiot zamówienia:  
1. Kompleksowa, realizowana sukcesywnie,  przez okres jednego roku, usługa prania 

obejmująca pranie i maglowanie oraz drobne naprawy bielizny pościelowej, ręczni-

ków i ścierek, bielizny pacjentów  - piżam i szlafroków, odzieży ochronnej personelu 

medycznego, koców, usługi prania bielizny pościelowej typu „kora” zgodnie z zale-

ceniami producenta bez maglowania, usługi prania oraz drobne naprawy  i praso-

wanie obejmującą odzież ochronną personelu medycznego wraz z usługą transportu 

od i do Zamawiającego, środkami transportu przystosowanymi do realizacji tego typu 

usługi na koszt i ryzyko wykonawcy zamówienia, w ilości łącznej 40 ton.  

2. Zamówienie pozostaje w grupie 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3  

oraz 98315000-4  wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonego 

Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 

2007 roku. 

3. Zamówienie wykonane będzie sukcesywnie w okresie od dnia 06 lutego 2023 roku  

do dnia 05 lutego 2024 roku. 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw poz. 2019 z dnia 24 października 2019 

roku. Zamówienie udzielone zostanie w trybie podstawowym określonym w art. 275 - 296 

wyżej przywołanej ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

 

IV. Komunikacja z wykonawcami 
1. Do komunikacji z wykonawcami Zamawiający wyznacza kol. Justyna Sobota – 

Brzdąk w zakresie przedmiotu zamówienia oraz kol. Julita Kołodziejczyk – Wilk  

i Zdzisława Przybysz w zakresie proceduralnym.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, między zamawiającym  

a wykonawcami odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy e-Zamówienia 
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Urzędu Zamówień Publicznych oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej  

(patrz adresy w Dziale I). 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych zasadami określonymi dla platformy e-Zamówienia. 

4. Za datę przekazania oferty i innych dokumentów elektronicznych, kopi,  

czy oświadczeń przyjmuje się ich przyjęcia na platformie e-Zamówienia. 

5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, zarówno 

Zamawiający jak i wykonawcy w celach identyfikacyjnych muszą się posługiwać 

numerem ogłoszenia nadanym w Biuletynie zamówień publicznych bądź numerem  

postępowania nadanym przez Zamawiającego. 

6. Dokumenty elektroniczne muszą być sporządzane zgodnie z wymaganiami 

określonymi z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 

roku w sprawie sposobu sporządzania  i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 roku poz. 2452) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  (Dz. U. z 2020 roku poz. 

2415). 

 

V. Kwalifikacja podmiotowa i warunki udziału w postępowaniu  
Z postępowania Zamawiający wykluczy wykonawców zgodnie z zapisem art. 108 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:  

1. Posiadanie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym wyrażające  

się posiadaniem wpisu do jednego z rejestrów działalności gospodarczej. 

2. Nie podleganie wykluczeniu z powodów określonych w art. 108 ustawy pzp. 

3. Nie zaleganie z płatnościami podatkami i opłatami.  

4. Pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej pełną realizację 

niniejszego zamówienia. 

5. Posiadanie ubezpieczenia w zakresie OC. 

6. Posiadanie bądź dysponowanie środkami transportu, którymi realizowane będzie 

transport z oraz do siedziby zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy. 

7. Wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku O ochronie danych 

osobowych  (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000). Uzyskanie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a wyżej przytoczonego Rozporządzenia 

Parlamentu i Rady (UE), od osób wymienionych w materiałach złożonej  

przez nas oferty.  

8. Podmiotowe środki dowodowe: 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od wykonawców odpisów 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w pkt. 1 i 2. 

b) Zamawiający może wystąpić od wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia 

o braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2006 roku O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 roku  

poz. 1076 i 1086, a zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  
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i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie przedmiotowych środków 

dowodowych § 2 ust. 1 pkt 1. 

 

VI. Warunki wykonania zamówienia 
1. Świadczenie usługi pralniczej musi odbywać się zgodnie z wymogami sanitarno – 

epidemiologicznymi określonymi dla procesów prania i dezynfekcji  

oraz technologią i warunkami obowiązującymi dla placówek służby zdrowia  

z zastosowaniem preparatów piorących dopuszczonych do stosowania zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

2. Usługa może być wykonywana w zakładzie posiadającym pełną barierę 

higieniczną.  

3. Wykonawca posiada warunki i będzie dokonywał drobne naprawy bielizny 

pościelowej.  

4. Wykonawca zamówienia zabezpiecza wózki na brudną i czystą bieliznę 

pościelową, oraz worki i wieszaki na odzież ochronną pracowników wliczone  

w cenę usługi, lub zapewni inną dającą gwarancje dobrej realizacji usługi 

technologię transportu. 

5. Usługa realizowana będzie zgodnie ze szczegółowymi procedurami zakładowymi 

dotyczącymi przyjmowania, transportu, prania.  

6. Wszystkie realizowane procedury winny być dokumentowane. 

7. Stosowane środki piorąco – dezynfekujące  muszą posiadać atesty oraz dokumenty 

dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. 

8. Wykonawca powinien uwzględniać w technologii prania wymagania producentów 

odzieży ochronnej oraz pościeli. 

9. Usługa realizowana będzie w cyklu, którego czas trwania umożliwi szybki zwrot  

prania po wykonaniu usługi, długość cyklu  stanowić będzie kryterium oceny 

ofert.  

10. Zamawiający wyklucza realizację usługi przez podwykonawców. 

11. Odbiór i dostawa bielizny odbywać się będzie w dni uzgodnione z wybranym 

wykonawcą, ilość odbiorów w tygodniu stanowić będzie kryterium oceny ofert,  

12. Potwierdzeniem każdorazowego przekazania bielizny będzie dokument zdawczo – 

odbiorczy określający: asortyment, ilość, wagę, datę godzinę oraz podpisy osoby 

zdającej i przyjmującej.  

 

VII. Oferty i wybór najkorzystniejszej 
1. Oferty w należy składać na stronie prowadzonego postępowania platformy  

e-Zamówienia w terminie do godziny: 10.00 dnia 27 stycznia 2023 roku,  

na załączonym formularzu ofertowym. Ofertę sporządzany w języku polskim. Oferty 

zostaną otwarte 10 minut po upływie tego terminu. 

2. Pod rygorem nieważności ofertę składa się w wersji elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zgodne z zasadami określonymi  

dla portalu e-Zamówienia 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 roku  

poz. 1913) należy przekazywać w postaci elementów elektronicznych przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, w postaci wydzielonego pliku i odpowiednio 

oznakowanego pliku, który należy zaszyfrować razem z plikami stanowiącymi jawną 

część oferty. 
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5. Załącznikiem do oferty jest oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (załącznik nr 2  do specyfikacji) oraz oświadczenie ws. RODO 

(załącznik nr 3 do specyfikacji)  które należy zaszyfrować na ogólnych zasadach. 

6. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany oferty  

lub jej wycofania w sposób zgodny z zasadami określonymi dla portalu  

e-Zamówienia. 

7. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu deszyfrującego ofert dostępnego 

na portalu e-Zamówienia. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania komunikat o podmiotach, które przystąpiły  

do postępowania, siedzibie i miejscu prowadzonej przez te podmioty działalności  

oraz cenach złożonych ofert. 

9. Wykonawcy pozostają związani złożonymi ofertami przez 30 dni, liczonymi  

od upływu terminu ich składania. 

10. Zamawiający nie wymaga składania wadium. 

11. Wykonawca oblicza cenę oferty poprzez przemnożenie wartości jednostkowej  

przez ilość pozostającą w zainteresowaniu Zamawiającego, wpisując wartość oferty 

do „Formularza ofertowego” cyframi oraz słownie. 

12. Cena oferty wpisana do Formularza jest ceną ostateczną i obowiązuje przez cały czas 

trwania umowy.  

13. Ofert zostaną sklasyfikowane na podstawie poniższych kryteriów i ich wag:  

a) cena oferty (brutto)                                                                     85,0  % 

b) długość cyklu prania1                                                                     5,0 % 

c) maksymalna ilość odbiorów tygodniowo, nie więcej niż trzy2   10,0 %  

Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej nastąpi poprzez porównanie  

ich do najkorzystniejszej w każdym z kryteriów i zsumowaniu uzyskanych punktów. 

14. Umowa z wybranym wykonawcą podpisana zostanie w terminie 5 dni od ogłoszenia 

wyników postępowania. Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji. 

 

VIII. Środki ochrony prawnej 
Wszystkim wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  

w Rozdziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 

. 

                                                 
1 Rozumianego jako czas liczony w godzinach od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu 

po  wykonaniu usługi, będący wielokrotnością doby (24 godziny). 
2 Proponowana przez wykonawcę ilość transportów tygodniowo z i po bieliznę.  


