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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:650082-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Usługi odbierania prania
2022/S 226-650082

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kędzierzyn-Koźle
Adres pocztowy: ul. 24 Kwietnia 5
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kozioł
E-mail: przetargi@e-szpital.eu 
Tel.:  +48 774062566
Adresy internetowe:
Główny adres: www.e-szpital.eu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle
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 usług pralniczych wraz z wynajmem bielizny oraz wdrożeniem systemu automatyzacji odczytu 
danych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
Numer referencyjny: AZ-P.2022.39

II.1.2) Główny kod CPV
98311000 Usługi odbierania prania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wraz z wynajmem bielizny oraz wdrożeniem 
systemu automatyzacji odczytu danych tj. technologii pozwalającej identyfikować asortyment za pomocą 
danych przesyłanych za pośrednictwem fal radiowych. Zakres określono w pkt 3.3 SWZ. Procesy prania z 
dezynfekcją bielizny używanej u Zamawiającego przeprowadza się zgodnie z normą EN-14065 „Tekstylia. 
Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia mikrobiologicznego”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 130 000.00 PLN

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
98393000 Usługi krawieckie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5 Makroregion południowo-zachodni
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:
a) usługi w zakresie prania, prasowania, czyszczenia na sucho, dezynfekcji, bielizny pościelowej będącej 
własnością Zamawiającego oraz bielizny pościelowej dzierżawionej,
b) wdrożenie i najem systemu automatyzacji odczytu danych RFID UHF,
c) pranie i dzierżawa odzieży operacyjnej i anestezjologicznej (ubrania),
d) pranie bielizny fasonowej, koców, kurtek, zasłon, firan, materacy, poduszek, kołder, odzieży ochronnej itp.
e) transport bielizny szpitalnej wraz z załadunkiem i rozładunkiem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zał. 2 do SWZ.

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
Wartość bez VAT: 2 130 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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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Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm) - wg pkt 24.1 SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do 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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
24 m-ce

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Jak w rozdz. XXII SWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2022
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