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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160053-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Jelenia Góra: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2021/S 063-160053

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Adres pocztowy: ul. Ogińskiego 6
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karol Orkiszewski, Ewelina Szeląg
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl 
Tel.:  +48 757537286
Faks:  +48 757543883
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spzoz.jgora.pl/
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/wcskj

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl/wcskj
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/wcskj

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:
Kompleksowa usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb WCSKJ oraz w jednostkach zamiejscowych
Numer referencyjny: ZP/PN/12/03/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 36 miesięcy usługi prania bielizny i odzieży szpitalnej 
obejmującej dezynfekcję, pranie, suszenie, prasowanie bielizny i odzieży szpitalnej zgodnie z wymogami 
sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej. Szczegółowy zakres przedmiotu 
zamówienia zawarty w SWZ.

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
98315000 Usługi prasowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
a) Wojewódzkie Centrum Szpitalne kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6, 58-500 Jelenia Góra;
b) „Wysoka Łąka”;
c) Zakład Opieki Leczniczej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej (na okres 36 miesięcy):
— WCSKJ Jelenia Góra – 15 000,00 kg,
— jednostka zamiejscowa „Wysoka Łąka” – 1 500,00 kg,
— ZOL Bolków – 1 300,00 kg,
— procesowi sterylizacji będzie podlegać bielizna noworodkowa i dzieci młodszych w ilości miesięcznej ~ 
750,00 kg.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: certyfikat ISO wg norm PN-EN 9001:2008 / Waga: 20 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 636 176.00 PLN

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
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1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 
uregulowaną w art. 139 ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 24 543,00 PLN. Formę wniesienia wadium, 
miejsce, inne uregulowania dot. wadium określono w pkt 8 SWZ.

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 w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga na wezwanie (w terminie nie krótszym niż 10 dni) dostarczenia przez wykonawcę 
wykazu dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego): wykonawca przedstawi ostatni aktualny protokół z kompleksowej kontroli sanitarnej pralni, 
dopuszczający podmiot do wykonywania usługi specjalistycznej prania bielizny szpitalnej przeprowadzonej 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ (rozdział II SWZ).

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: 04/05/2021
Czas lokalny: 11:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 04/05/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w Wojewódzkim Centrum Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia 
Góra, pokój nr 115 parter.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oferta wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez zamawiającego odrzucona. 
Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych *doc, *docx, 
*pdf, *xls, *xlsx i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z odpowiednimi 
dokumentami rejestrowymi lub przez pełnomocnika. Ofertę należy złożyć (wczytać) w oryginale (pod rygorem 
nieważności) na platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na treść oferty 
składa się załącznik nr 3 do SWZ (oferta) oraz załącznik nr 2 do SWZ (zestawienie asortymentowo-cenowe). 
Pozostałe dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu stanowią załączniki do oferty.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu:
1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą opatrzoną kwalifikowanym podpisem aktualne na dzień składania 
ofert:
1.1. oświadczenie w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej: JEDZ) w zakresie 
wskazanym w SWZ w załączniku nr 7 do SWZ (wzór JEDZ);
1.2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera pkt 10.1.2 SWZ
2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie zamawiającego zobowiązany 
jest złożyć w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni aktualne na dzień złożenia 
środki dowodowe, o których mowa w pkt 5.1. SWZ:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji;
3) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ – zał. 10.
3. Pełne informacje dotyczące RODO w zakresie przedmiotu postępowania znajdują się w SWZ i załącznikach 
do niej zawartych.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
108 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający 
może wykluczyć wykonawcę na podstawie art. 109 ustawy Pzp. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w 
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okolicznościach określonych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy wykaże zamawiającemu, że spełnił 
łącznie przesłanki wskazane w tym ustępie.
5. Szczegółowe i pełne informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia itp. 
zostały zawarte w SWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy (stosownie do art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) na 
okres realizacji zamówienia i przy realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnienia minimum 1 osoby na umowę 
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w zakresie realizacji zamówienia do wykonywania usługi objętej 
przedmiotem zamówienia,
2) termin i okres zatrudnienia:
Zatrudnienie osób wskazanych w pkt 1, przy realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 2 dni 
roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazanej w umowie i powinno trwać do końca upływu 
terminu realizacji zamówienia,
3) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności, o których 
mowa w pkt 1 lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zatrudni na to miejsce, 
także na umowę o pracę, inne osoby, które będą spełniały warunki udziału w postępowaniu i będą mogły 
wykonywać powierzone.

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
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX 
ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).
1. Środki ochrony prawnej przysługują każdemu 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 Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia (zawartych w SWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
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uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych, o której mowa w art. 470 ust. 1 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Postępowanie odwoławcze:
3.1. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;
3.2. odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy Pzp;
3.3. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu;
3.4. odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
3.5. odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dniu od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a;
3.6. odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3.5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia;
3.7. na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
3.8. w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego punktu nie stanowią 
inaczej;
3.9. skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”;
3.10. skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 
lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem;
3.11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

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
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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