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1. Nazwa i adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 
internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej, na której 
udostępniane będą zmiany  i wyjaśnienia  treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio  związane z postępowaniem  o udzielenie zamówienia 

 

Powiat Ostrowski Dom Pomocy Społecznej 

Psary, ul. Kaliska 3 

63-405  Sieroszewice 

województwo: Wielkopolska 

Tel/Fax .: 62 739 60 84, 739 63 15 

e-mail: sekretariat@dpspsary.pl  

adres strony internetowej: www.dpspsary.pl 

adres strony internetowej na której prowadzone  jest  postępowanie: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary 

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary (zwanej dalej Platformą) i pod numerem postępowania dostępnym                  

w nagłówku niniejszej SWZ. W zakładce „załączniki do postepowania” dostępna jest dokumentacja niniejszego 

postępowania. 

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej oraz instrukcje znajdują się na stronie internetowej Platformy 

Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.  

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zgodnie z wymaganiami określonymi                     

w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.  

 

3. Informacja czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

4. Informacje ogólne 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa  w art. 305 pkt 1 w związku              

z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

Wykonawca może więc powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

10. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art.94 i 96 ustawy.  

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów za udział w postepowaniu.  

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

13. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy 

14. Zamawiający  nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty  z możliwością negocjacji. 

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu zamówienia 

zostaną odrzucone. 

16. Zamówienie zostanie udzielone jednemu Wykonawcy. 

 

mailto:sekretariat@dpspsary.pl
http://www.dpspsary.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary
https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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5.  Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa pralnicza dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach 
 

 Kody CPV:   
 Główny kod         CPV: 98310000-9 – usługa prania i czyszczenia na sucho, 
 Dodatkowe kody CPV: 98311000-6 – usługa odbierania prania, 
                                         98315000-4 – usługa prasowania. 
 
     Ze względu na fakt, że usługa realizowana  jest  przede wszystkim  na rzecz Mieszkańca 

Domu, musi się ona odbywać  z wyjątkową dbałością  o nie zniszczenie rzeczy powierzonych  
Wykonawcy ze szczególnym uwzględnieniem odzieży prywatnej mieszkańców. Przedmiot 
zamówienia nie obejmuje prania  bielizny szpitalnej, Dom Pomocy Społecznej nie jest 
zakładem opieki zdrowotnej. 

 
1. Zakres usługi obejmuje: 

a. pranie wodne w różnych zakresach temperatur  
b. odkażanie termiczno – chemiczne wskazanego przez Zamawiającego asortymentu, 
c. prasowanie i maglowanie, 
d. sortowanie i prasowanie, 
e. transport bielizny od i do Zamawiającego. 

2. Asortyment przekazywany do prania obejmuje: 
a. bieliznę pościelową domową (kolorową z bawełny, satyny, kory, mikrofibry) – poszwy, 

poszewki, podkłady, prześcieradła, piżamy szlafroki, itp., które mogą być zmoczone, 
zanieczyszczone materiałem biologicznym. 

b. odzież osobistą mieszkańców (bieliznę  osobistą,  koszule wizytowe, swetry, spódnice sukienki, 
skarpetki itp) przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Psarach, 

c. odzież ochronną pracowników – fartuchy, garsonki, spodnie, bluzy, itp. 
d. inne: ręczniki mieszkańców, ścierki, zasłony, firany, koce, kołdry, poduszki, narzuty,  
e. mopy,  

f. materace. 

Szacunkową ilość prania zostaje określona na 3.000 kg miesięcznie tj. ok 36.000 kg w okresie 
obowiązywania umowy. 

Zamawiający  ma prawo nie wykorzystać  w okresie trwania  umowy całej ilości  zaplanowanych  usług (kg) 
w 20%, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych  
korzyści. 

3. Pranie brudne przekazywane Wykonawcy będzie odpowiednio segregowane ze względu na asortyment, 
stopień zanieczyszczenia, kolorystykę według podziały w Tabeli Nr 1 -  załącznik nr 1 do Formularza oferty.  

4. Usługi będą realizowane w pralni Wykonawcy przy użyciu jego środków m.in.: proszków, 
płynów do prania, płukania, środków do dezynfekcji, a zastosowanie przez Wykonawcę 
metody prania, suszenia, maglowania i prasowania muszą być dostosowane do odebranego 
asortymentu oraz nie mogą powodować zmian struktury, koloru i kształtu tego asortymentu. 

Kolory ciemne prane są osobno. 

5. Pozostałe pranie m.in. odzież osobista mieszkańców, odzież ochronna personelu podlega prasowaniu. 

6. Pranie czyste posegregowane i poukładane w workach odpowiednio oznaczonych opisaną przywieszką 
będzie dostarczone do siedziby Zamawiającego, a następnie ważone – wzór protokołu przekazania prania 
czystego – załącznik Nr 2 do Formularza Oferty. 
 

7. Wykonawca musi przy zwrocie czystego prania zachować odpowiednią segregację prania dla każdego  
z Oddziałów. 

 
8. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie ważony w obecności przedstawicieli obu stron umowy, 

potwierdzany za zgodność podpisami na dowodzie przyjęcia.  
 

9. W przypadku prania tkanin delikatnych Zamawiający oznakuje dodatkowo worek przywieszką „pranie 

delikatne” Takie pranie należy prać w temperaturze do 30  stopni. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany rzeczy zniszczonych w trakcie wykonywania 

usługi na podstawie protokołu reklamacyjnego – Załącznik Nr 3 do Formularza Oferty 

http://cpv.fiok.pl/?q=98310000-9
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11. Przekazanie prania brudnego i odbiór czystego odbywać się będzie cztery razy               

w tygodniu (poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki) w godzinach od 800 do 1100                                  

 z pomieszczenia wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego na podstawie spisu 

asortymentu - Załącznik  Nr 4 do Formularza Oferty. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytowania pralni, w której realizowana będzie usługa, 

zarówno przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej obowiązywania oraz nadzór nad prawidłowym 

postępowaniem w czasie transportu bielizny czystej i brudnej. 

13. Wykonawca wyposaży Zamawiającego na okres umowy w 4 wózki do zbierania bielizny  
na poszczególnych oddziałach. 

14. Zamawiający wymaga pakowania czystej bielizny w worki o różnych kolorach dla każdego Oddziału. 
Kolorystyka dowolna.  

15. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie ważony w obecności przedstawicieli obu stron umowy, 

potwierdzany za zgodność podpisami na dowodzie przyjęcia.  

16. W przypadku awarii w zakładzie pralniczym Wykonawca zapewni ciągłość świadczonej usługi. 

17. Wykonawca na czas trwania umowy może wyposażyć Zamawiającego w wagę, wprowadzoną do obrotu  
i użytkowania oraz użytkowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania higieny transportu rzeczy, tzn. odizolowania ich od 
powierzchni ładunkowych środka transportu. 

19. Transport rzeczy musi być świadczony wyłącznie środkami transportowymi przystosowanymi do tego 
rodzaju usług.  

20. Szczegółowe warunki sposobu realizacji usługi (sposób oznaczania poszczególnych worków, kolorów 
worków, segregacji) ustalone zostanie przy podpisywaniu umowy.  

21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kryteriami i warunkami wykonania 

zamówienia został  określony w Formularzy ofertowym – PKT II do SWZ. 

22. W przypadku gdy jakimkolwiek dokumencie stanowiącym element opisu przedmiotu zamówienia pojawią 
się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wystawcę (jeżeli mogło by  
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców), należy rozumieć, 
zgodnie z przepisem art. 00 ust.5 ustawy Pzp, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia  
w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają 
odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów w tych dokumentach, a ich 
kryteria w celu oceny równoważności wskazane są w opisie przedmiotu zamówienia.   

23. W przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust. 
1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

24. Zamawiający od Wykonawcy wymagać będzie, ażeby osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane  
z realizacja przedmiotu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę , takie jak: kierowcy, 
pracze, osoby maglujące i prasujące bieliznę, sortujące wykonujące wszelkie czynności z praniem, 
dezynfekcją i dystrybucją przedmiotu. 

25. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt. 12. 

 Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : 

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zatrudnionych pracowników              
lub zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek  
na  ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres  rozliczeniowy,  

-żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  
 ww.     wymogów, 
-przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  dokumenty wyżej wymienione na każde wezwanie     
Zamawiającego  w terminie 2 dni roboczych od wezwania 
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Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2024 roku. 

 

      7 . Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz  w art. 109 ust 1 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę względem 

którego zachodzą przesłanki określone w art.108 ust. 1 ustawy 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie  

art. 109 ust. 1 

     8. Inne podstawy wykluczenia   

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy  

z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji  

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

 

    9. Warunki udziału w postępowaniu 

 

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz którzy 

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

      Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności i w zakresie niniejszego warunku. 
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika                       

to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. 
3) Sytuacji ekonomiczniej lub finansowej. 

                Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. 
4) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. 
9.2 Ocena spełnia ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje 

zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 10 niniejszego SWZ. Z treści 

dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

9.3 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączącego go z nim stosunków prawnych. 

9.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, składa, wraz z 

ofertą, określone w art. 118 ust. 4 ustawy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  

do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizujący zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

 

10. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

 

10.1 Oświadczenia i dokumenty składane na etapie złożenia oferty:  

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Sporządzony w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem, zaufanym lub popisem osobistym Formularz ofertowy, o treści 

zgodnej z załącznikiem nr 1. 

2 Sporządzone w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci 

6. Termin wykonania zamówienia 
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elektronicznej opatrzonej podpisem, zaufanym lub popisem osobistym aktualne na dzień składania ofert 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw                     

do wykluczenia  z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2. Informacje zawarte                       

w oświadczeniu, stanowią wstępnie potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

3 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.  

Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu  

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zał. nr 3 jeżeli dotyczy.  

4 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji                        

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów. 

5 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: 

a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; 

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego                           

(np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia 

funkcji przedstawiciela/lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z Wykonawców. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym                           

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem, zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie 

cyfrowego odwzorowania dokumentu. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania                             

z dokumentem w postaci papierowej może dokonać mocodawca lub notariusz.  

 

10.2 Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:  

Lp. Wymagany dokument 

1 

W celu potwierdzania spełniania warunku udziały w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 9               

ust. 9.1 pkt 1) SWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 

Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku, zatem                

nie żąda przedłożenia dokumentów w tym zakresie. 

2 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziały w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 9                   

ust. 9.1 pkt 2) SWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 

Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku, zatem                

nie żąda przedłożenia dokumentów w tym zakresie. 

3 

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa z Rozdziale 9                  

ust. 9.1 pkt 3) SWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 

Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku, zatem                

nie żąda przedłożenia dokumentów w tym zakresie. 

4  

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa z Rozdziale 9                  

ust. 9.1 pkt 4) SWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 

Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku, zatem                

nie żąda przedłożenia dokumentów w tym zakresie. 

 

10.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

10.4 W przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa                    

w ust. 1 pkt 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postepowaniu. 

10.5 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa ust. 1 pkt 2), także oświadczenie podmiotu 
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udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby. 

 

11. Projektowane postanowienia umowy  w sprawie  zamówienia publicznego , które zostaną  

wprowadzone do treści tej umowy 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr. 4 do niniejszego SWZ. 

 

12. Informacje  o środkach  komunikacji elektronicznej, przy użyciu których  Zamawiający  

będzie komunikował się  z Wykonawcami, oraz informację  o wymaganiach  technicznych i 

organizacyjnych  sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji  elektronicznej oraz 

wskazanie  osób uprawnionych  do komunikowania się z Wykonawcami  

 

12.1 Podstawowe informacje dot. niniejszego postępowania zamieszczone są na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem www.bip.dpspsary.pl w zakładce zamówienia publiczne. Wszystkie 

dokumenty związane z przebiegiem niniejszego postępowania zamieszczane będą na Platformie Zakupowej 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/716247 

12.2 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składnie ofert, wymaganych 

dokumentów i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary Za datę i godzinę wpływu 

przyjmuje się zamieszczenie dokumentu lub oświadczenia na Platformie Zakupowej.  

12.3 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: 

    Pani Ewa Możdżanowska – Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Psarach 

    Pan Damian Łagoda – Informatyk  

12.4 W kontaktach z Zamawiającym należy posługiwać się numerem prowadzonego postępowania, 

zamieszczonym w nagłówku niniejszej SWZ, a korespondencję należy kierować za Pośrednictwem 

Platformy Zakupowej na adres: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary 

12.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłyną do Zamawiającego nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłyną po upływie powyższego terminu Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.  

12.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SWZ. 

12.7 Dokonana zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary 

 

13. Informację o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami  w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej                       

z sytuacji  określonych   w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

 

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

14. Termin związania z ofertą  

 
30 dni od dnia upływu terminu składania  ofert , przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 
w którym upływa termin składania ofert tj. 24 lutego 2023 roku. 
 

 
 
 
 
 

http://www.bip.dpspsary.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/716247
https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary
https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary
https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary
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15.  Opis sposobu przygotowania oferty 

 

  15.1 Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Treść oferty musi  odpowiadać  treści SWZ. 

3) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty dla których określił wzory w formie formularzy, 

powinny być sporządzone zgodnie z wzorem. 

4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożona za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych                  

w SWZ.  

6) Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia sporządza się w formie 

elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości i odpowiadającej 

zaproponowanej cenie.  

7) Zgodnie z art. 18 w zaw. z art. 74 ust. 2 ustawy oferty wraz z załącznikami udostępnia się 

niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert 

przy czym nie udostępnia informacji, które maja charakter poufny. 

8) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 

ustawy. 

9) Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca składa w oddzielnym pliku                   

na Platformie Zakupowej.   

10) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,                          

z zastrzeżeniem art.134 ust. 2 pkt 13) ustawy. 

11) Do upływu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.  

15.2  Informacje dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów: 

1) Wymagane dokumenty lub oświadczenia należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej 

podpisem   kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem, zaufanym  

lub podpisem osobistym lub w formie cyfrowego odwzorowania dokumentu. 

2) W przypadku gdy wymagane dokumenty lub oświadczenia zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostepniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się ten dokument.   

3) W przypadku gdy wymagane dokumenty lub oświadczenia zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokumenty w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem, zaufanym lub podpisem osobistym. 

4) W przypadku gdy wymagane dokumenty lub oświadczenia zostały sporządzone jako dokument 

w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem, zaufanym lub podpisem osobistym. 

5) Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny, będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią         

i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

6) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą, mocodawca lub notariusz.  

15.3  Wymagania techniczne i organizacyjne platformy zakupowej.  
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1)  Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów         

i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej opisane zostały                   

w Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcji dla Wykonawców, które 

dostępne są na stronie Platformy Zakupowej. 

2) W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu należy kontaktować  

się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl  

3) W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl konieczne jest posiadanie przez 

Użytkownika konta poczty elektronicznej (e-mail). Występuje limit objętości plików                               

lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 pików  

lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.  

4) Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstograficzne lub multimedialne stosuje się: txt; 

rft; pdf; xps; odt; ods; odp; doc; xls; ppt; docx; xlsx; pptx; csv. 

5) Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl          

to przeglądarka internetowa Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Opera, Chrome i FireFox                       

w najnowszej dostępnej wersji,  z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu 

„cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256kbit/s.platformazakupowa.pl 

jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 

6) Użytkownik korzystający z platformazakupowa.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji       

w treść, strukturę formę, grafikę, mechanizm działania platformazaupowa.pl.   

 

16. Sposób i termin składania  ofert oraz termin otwarcia ofert 

  

16.1 Ofertę, należy założyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary przy czym termin składania oferty upływa                

w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz.  9:00 

16.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz.  09:10 za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert  

i ich odczytanie. Odbędzie się ono w siedzibie Zamawiającego, tj. w Domu Pomocy Społecznej  

w Psarach, ul. Kaliska 3, 63-405 Sieroszewice. 

16.3 Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

16.4 Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców. 

16.5 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

17. Sposób obliczenia ceny 

 
17.1 Cena oferty musi być wyrażona w PLN. 

17.2 W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia  

w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.3 W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

17.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego,  

czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

17.5 Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/dps_psary
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18.  Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert   

 

18.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena 100 % 

 

18.2  Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

 

18.3 Po dokonaniu oceny przyznane punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielenie. Suma      

punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

18.4 Suma punktów uzyskanych w kryterium ceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
18.5  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści    

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

18.6  Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

18.7   Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w  stosunku      

do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 

projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych                         

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu                   

za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym        

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

18.8 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

18.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę  w stosunku   

do przedmiotu zamówienia. 

18.10 Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 226                   

ust.  1 ustawy Pzp. 
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19.  Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

19.1 Zamawiający, zgodnie z art. 253 ustawy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje 

równocześnie wykonawców, o wyborze najkorzystniejszej oferty i o wykonawcach, których oferty zostały 

odrzucone. 

19.2 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym                             
w ofercie. 

19.3 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 445 

ust. 1 ustawy, dotyczące solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich  

Wykonawców występujących wspólnie. 

19.4   Zamawiający zawiera umowę zgodnie z art. 308 ust. 2 i 3 

19.5 Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w postanowieniach 

zawartych w projekcie umowy stanowiący zał. nr 4 do niniejszego SWZ. Jej postanowienia mogą ulec 

zmianie w związku z sytuacją epidemiologiczną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz 

zostały opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

20.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

 

20.1 Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy,  

20.2 Odwołanie wnosi się 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności  zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej albo 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. 

20.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia wnosi się                 

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej.  

20.4 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powiązać wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień. których wartość jest 

mniejsza niż progi unijne. 

20.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

20.6 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,                      

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom  oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

20.7 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określane są w dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” ustawy. 

 

21. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
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▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Psarach                                              

z siedzibą w Psarach, ul. Kaliska 3, 63-405 Sieroszewice, tel. /fax. (62) 739-60-84, 739-63-15; e-mail: 

sekretariat@dpspsary.pl    

▪ inspektorem ochrony danych u administratora jest Pan Daniel Glapiak, Kontakt: ul. Kaliska 3, Psary,  

63-405 Sieroszewice, tel. /fax. (62) 739-60-84, 739-63-15, e-mail: sekretariat@dpspsary.pl   

e-mail: iod@dpspsary.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie ww. usługi pralniczej znak: DPS.ORA.3430.1.2022, prowadzonego w trybie 

podstawowym  art. 275 ust. 1. 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,                    

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

22. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: 

 

1. Formularz oferty z załącznikami  – Załącznik nr 1 
2. Oświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu –  

Załącznik nr 2  

3. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – Załącznik nr 3 
4. Projekt Umowy – Załącznik nr 4 
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