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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423850-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsko-Biała: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2021/S 161-423850

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej
Adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 18
Miejscowość: Bielsko - Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aurelia Wójcik
E-mail: awojcik@onkologia.bielsko.pl 
Tel.:  +48 334984042
Faks:  +48 334984044
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.onkologia.bielsko.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – 
Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej
Numer referencyjny: DZP.271.30.2021

II.1.2) Główny kod CPV
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wynajem zachipowanej bielizny szpitalnej wraz z jej praniem i dezynfekcją, 
pranie i dezynfekcja bielizny szpitalnej będącej w posiadaniu Zamawiającego (w tym prasowanie, maglowanie, 
sortowanie, pakowanie, drobne naprawy krawieckie) wraz z transportem bielizny szpitalnej czystej i brudnej 
oraz sterylizacją fartuchów barierowych. Ilość bielizny szpitalnej przeznaczonej do prania będącej własnością 
Zamawiającego oraz ilość i asortyment bielizny szpitalnej przeznaczonej do prania podlegającej wynajęciu 
określa załącznik nr 5 do SWZ formularz asortymentowo – cenowy. Zestawienie bielizny szpitalnej podlegającej 
wynajęciu określające jej kolor, rozmiar i ilości potrzebne do realizacji usługi przedstawia załącznik nr 6 do 
SWZ, natomiast szczegółowy opis tej bielizny określający jej właściwości tj. skład, gramaturę oraz sposób jej 
użytkowania określa załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
98311000 Usługi odbierania prania
98311200 Usługi prowadzenia pralni
98315000 Usługi prasowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
budynki Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej w lokalizacji 
przy u. Wyzwolenia 18, Wyspiańskiego 21 oraz E. Plater 17

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wynajem zachipowanej bielizny szpitalnej wraz z jej praniem i dezynfekcją, 
pranie i dezynfekcja bielizny szpitalnej będącej w posiadaniu Zamawiającego (w tym prasowanie, maglowanie, 
sortowanie, pakowanie, drobne naprawy krawieckie) wraz z transportem bielizny szpitalnej czystej i brudnej 
oraz sterylizacją fartuchów barierowych. Ilość bielizny szpitalnej przeznaczonej do prania będącej własnością 
Zamawiającego oraz ilość i asortyment bielizny szpitalnej przeznaczonej do prania podlegającej wynajęciu 
określa załącznik nr 5 do SWZ formularz asortymentowo – cenowy. Zestawienie bielizny szpitalnej podlegającej 
wynajęciu określające jej kolor, rozmiar i ilości potrzebne do realizacji usługi przedstawia załącznik nr 6 do 
SWZ, natomiast szczegółowy opis tej bielizny określający jej właściwości tj. skład, gramaturę oraz sposób jej 
użytkowania określa załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Wykonawca w ramach kompleksowej usługi przekazuje Zamawiającemu w najem nowy asortyment bielizny 
szpitalnej w ilościach wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 5 do SWZ, równocześnie Wykonawca 
gwarantuje dostawy wysokiej jakości bielizny przez cały okres trwania umowy.
Koszt najmu bielizny szpitalnej ma być wliczony w koszt prania najmowanej pościeli i bielizny. Usługa prania ma 
być nadzorowana przez Wykonawcę w celu wyeliminowania uszkodzonego i niedopranego asortymentu (tzn. 
posiadającego plamy, dziury, przetarcia, brak guzików) przed dostarczeniem do Zamawiającego.
3.Czas wykonania usługi nie może przekroczyć 24 godzin od momentu odebrania od Zamawiającego bielizny 
brudnej do momentu przekazania przez Wykonawcę czystej, za wyjątkiem materacy z pokrowcami, gdzie czas 
wykonania usługi nie może przekroczyć 5 dni oraz za wyjątkiem sterylnych fartuchów barierowych, odzieży 
fasonowej, koców, poduszek, kołder, gdzie czas wykonywania usługi nie może przekroczyć 3 dni.
4. Codzienny odbiór brudnej bielizny z magazynów Zamawiającego mieszczących się przy ul. Wyzwolenia 
18, ul. Wyspiańskiego 21 jak również przy ul. E. Plater 17 jak i dostawa czystej bielizny do magazynów 
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Zamawiającego odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 7:00 środkami transportu 
Wykonawcy oraz na jego koszt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonywanej usługi / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostarczenia fartuchów barierowych po sterylizacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dostarczenie czytników mobilnych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

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

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 700 000 zł ze wskazaniem sumy gwarancyjnej 
tego ubezpieczenia;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie Zamawiający wymaga złożenia:
a) wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
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których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia są:
- referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania lub wykonywania w w/w okresie 
co najmniej dwóch zamówień na usługę prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla oddziałów szpitalnych, 
w tym jednego oddziału noworodkowego, z których każde trwało co najmniej 6 miesięcy, o wartości brutto nie 
mniejszej niż 700.000,00 zł w skali roku każde i jednego zamówienia najmu, użyczenia lub dzierżawy minimum 
1 dystrybutora wydającego czystą odzież i minimum 1 dystrybutora zbierającego brudną odzież.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do 
SWZ.
2. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta 
wykonawcy.
3. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy określa paragraf 8 pkt 3 oraz paragraf 11.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/09/2021
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 19/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
otwarcie ofert jest niejawne
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Ponadto o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
a) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 
ust. 1 pkt 1–6 ustawy Pzp.
2. Oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
2.1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ;
2.2. Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 5 do SWZ;
2.3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie i na zasadach określonych w SWZ.
2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
- udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, a 
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reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów 
składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania.
2.5. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w sekcji III pkt 1.3) polegają na zdolnościach innych podmiotów.
2.6. Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale V SWZ tj.
2.6.1. Oświadczenie potwierdzające, spełnienie wymogów określonych w rozdziale IV pkt 11 SWZ.
2.6.2. Oświadczenie potwierdzające, że oferowana do wynajmu bielizna szpitalna spełnia wszystkie
wymogi określone w załączniku nr 4 do siwz w Szczegółowym Opisie Zamówienia;
2.6.3. Oświadczenie potwierdzające, że oferowane chipy przeznaczone do oznakowania bielizny spełniają 
wszystkie wymogi określone załączniku nr 4 do siwz w Szczegółowym Opisie Zamówienia;
2.6.4. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające zagwarantowanie posiadania komory dezynfekcyjnej z 
integrowaną drukarką umożliwiającą wydruk parametrów procesów dezynfekcji na własność, w najmie, w 
dzierżawie lub innej formie na okres realizacji umowy.
2.6.5. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające zagwarantowanie posiadania tunelu finiszer, służącego do 
suszenia i odpylania bielizny operacyjnej w stanie rozwieszonym, na własność, w najmie, w dzierżawie lub w 
innej formie.
2.6.6. Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych używanych w procesie prania z podaniem ich spektrum 
działania.
2.6.7. Wykaz środków dezynfekcyjnych używanych do dezynfekcji samochodu z podaniem ich spektrum 
działania.
2.6.8. Procedura mycia i dezynfekcji samochodów przeznaczonych do obsługi kontraktu,
2.6.9. Próbki oferowanych w usłudze wynajmu wyrobów wraz z kartami danych technicznych:
- poszewka,
- podkład chłonny,
- komplet odzieży operacyjnej,
- kompres zabiegowy,
- fartuch operacyjny przedstawiony jako próbka ma być fartuchem sterylnym złożonym w sposób umożliwiający 
jego aseptyczne ubranie oraz ma być opatrzony trójdzielną etykietą.
2.6.10. Oświadczenie producenta dystrybutorów wydających i zbierających, potwierdzające spełnienie 
wymaganych parametrów. Załącznik nr 8 siwz.
3. Na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w sekcji III należy złożyć w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie, dokumenty o których mowa w sekcji III pkt 1.3.
4. W celu wykazania brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy złożyć 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, dokumenty i oświadczenia o których mowa w paragrafie 
2 pkt 1 ppkt 1 a i b, ppkt 2 oraz ppkt 7 a i d rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2021
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