Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:

www.spzozsokolow.pl

Sokołów Podlaski: Świadczenie kompleksowych usług
pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej wraz z jej
dzierżawą oraz wdrożenie Systemu RFID UHF lub równoważnego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sokołowie Podlaskim w okresie 48 miesięcy.
Numer ogłoszenia: 265620 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. ks. Jana Bosko 5,
08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie, tel. 025 7817320, faks 025 7876083.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozsokolow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowych usług
pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej wraz z jej dzierżawą oraz wdrożenie Systemu
RFID UHF lub równoważnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sokołowie Podlaskim w okresie 48 miesięcy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie
kompleksowych usług pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej wraz z jej dzierżawą oraz
wdrożenie Systemu RFID UHF lub równoważnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w okresie 48 miesięcy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca jest
zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

oświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Spełnienie warunku w tym zakresie nastąpi poprzez przedstawienie wykazu
wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług w okresie ostatnich trzech 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 których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie: co najmniej trzech zamówień na usługę prania bielizny szpitalnej o wartości
wykonanej nie mniejszej niż 500.000,00 PLN każde oraz co najmniej jednego
zamówienia na usługę prania wraz z wynajmem bielizny w systemie RFID UHF lub
równoważnym o wartości wykonanej nie mniejszej niż 500.000,00 PLN.

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Spełnienie warunku w tym zakresie nastąpi poprzez przedstawienie oświadczenia o
dysponowaniu pralnią z pełną barierą higieniczną, w której będzie wykonywana usługa,
wyposażoną w: a) komorę do dezynfekcji materaców, koców, poduszek, w miejscu

wykonywania usługi ze zintegrowaną drukarką parametrów procesu dezynfekcji; b) tunel
do suszenia i odpylania odzieży ochronnej (finisher) w miejscu wykonywania usługi, c)
park maszynowy z automatycznym systemem dozującym środki piorące i dezynfekujące,
posiadający system rejestracji i archiwizacji danych: co najmniej datę i godzinę
rozpoczęcia i zakończenia procesu oraz numer programu w miejscu wykonywania usługi
d) automatyczne, przelotowe urządzenie do dezynfekcji wózków transportowych między
stroną brudną, a czystą pralni, w miejscu wykonywania usługi, e) agregat do czyszczenia
chemicznego asortymentu, którego nie można poddać procesowi prania wodnego, który
w procesie czyszczenia używa środków biodegradowanych, bezhalogenowych, w
miejscu wykonywania usługi, f) sterylizator do sterylizacji bielizny i odzieży medycznej, w
miejscu wykonywania usługi, który posiada system rejestracji parametrów procesu
sterylizacji z drukarką drukującą wydruk z przebiegu tego procesu, który zapewni
możliwość wykonania AWARYJNEJ sterylizacji bielizny medycznej. g) dysponują co
najmniej jednym samochodem do transportu brudnego i czystego asortymentu,
posiadającego aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że jest
przystosowany do przewozu bielizny szpitalnej, h) co najmniej jedną pralnicę tunelową
zakończoną wirówką do prania bielizny i odzieży operacyjnej barierowej, i) co najmniej
jedną pralnicę tunelową zakończona prasą do prania bielizny płaskiej ogólno-szpitalnej
dysponują drugą pralnią z pełną barierą higieniczną, posiadającą aktualną opinię
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i spełniającą wymagania zapisane w SIWZ w zakresie
stosowania określonej technologii prania i dezynfekcji oraz wdrożenia norm jakościowych
ISO i RABC, dysponującą systemem RFID kompatybilnym z takim systemem w pralni
podstawowej, która będzie wykorzystana w przypadku awarii uniemożliwiającej
korzystanie z pralni podstawowej.
•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

oswiadczenie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy załączą
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, w kwocie nie mniejszej niż 500.000,00
PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;

•

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
•

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•

inne dokumenty
1 Certyfikat na zaoferowany system RFIH UHF lub równoważny w zakresie oddziaływania
na urządzenia medyczne wystawione przez jednostkę akredytowaną. 2.Certyfikaty
potwierdzające wdrożenie w pralni norm ISO 9001:2009, ISO 13485:2005, RABC
14065:2005,

wystawione

przez

jednostkę

akredytowaną.

3.Pozytywna

opinia

Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu warunków techniczno-sanitarnych
wymaganych dla pralni świadczących usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej dla pralni
w miejscu świadczenia usługi. 4.Aktualna opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
potwierdzająca, że Wykonawca dysponuje co najmniej jednym samochodem do transportu
brudnego i czystego asortymentu i że jest przystosowany do przewozu bielizny szpitalnej
5.Wykonawca przedstawi opis technologii prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej od
momentu odbioru od Zamawiającego do wydania czystej autoryzowany przez technologa
producenta stosowanych
producenta

stosowanych

środków piorących lub autoryzowanego przedstawiciela
środków

piorących,

wraz

z

raportami

serwisowymi

potwierdzającymi nadzór nad stosowaną technologią, podpisanymi przez technologa
producenta stosowanych

środków piorących lub autoryzowanego przedstawiciela

producenta stosowanych środków piorących, minimum 1 raport z miesiąca z ostatnich 3
miesięcy: dla bielizny brudnej, skażonej od pacjentów leczonych cytostatykami,
noworodkowej, operacyjnej, odzieży ochronnej, kołder, poduszek, materacy. 6 Wykaz
środków piorących i dezynfekcyjnych oraz innych preparatów wykorzystywanych do
wykonania

usługi

sporządzonych

według

Załącznika

nr

8

7.

Wyniki

badań

mikrobiologicznych bielizny czystej co najmniej 2 z miesiąca z ostatnich 6 miesięcy
wykonane przez laboratorium posiadające certyfikat systemu jakości na zgodność z normą
PN-EN ISO 17025. 8. Wyniki badań kontroli czystości mikrobiologicznej komory
załadunkowej samochodu transportującego czystą bielizną wykonane przez laboratorium
posiadające certyfikat systemu jakości na zgodność z normą PN-EN ISO 17025. 9.
Wydruk parametrów fizycznych procesu dekontaminacji w komorze do dezynfekcji
materaców, koców, poduszek, w miejscu wykonywania usługi i wyniki testów biologicznych
(kontrola mikrobiologiczna) wykonywanych 1 raz w miesiącu z ostatnich 3 miesięcy oraz
co najmniej 6 wyników badań skuteczności procesów dezynfekcji przeprowadzonych w
ostatnich 6 miesiącach (jedno badanie w miejscu wykonywania usługi) wykonanych przez
laboratorium posiadające certyfikat systemu jakości na zgodność z normą PN-EN ISO
17025. 10. Karty charakterystyki przygotowane według aktualnych przepisów prawa

(dotyczy produktów biobójczych i wyrobów medycznych). 11.Ulotki techniczne dla
wszystkich oferowanych środków. 12.Dla produktów zakwalifikowanych jako środki
biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia13.09.2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U.
2002r. Nr 175 poz. 1433 z późniejszymi zmianami) - Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót
produktem biobójczym lub deklaracja zdodności CE, potwierdzenie z badań o
skuteczności bójczej preparatu. 13.Dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby
medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.
2010r. Nr 107 poz. 679) - odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE /jeśli
dotyczy/ oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB, potwierdzenie z badań o
skuteczności bójczej preparatu. 14.Dla preparatów przeznaczonych do prania bielizny
noworodkowej pozytywną opinię ImiDz. 15. Dokumenty potwierdzające, że oferowana
usługa prania przebiega w procesie walidowanym i potwierdzające, iż procesy prania
poddawane są ciągłej kontroli i monitorowaniu dezynfekcji.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie, z powodu zaistnienia okoliczności
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w
tym świadczenia stron umowy. 2. Zmiany postanowień umowy w okolicznościach, o których mowa
w ust. 1, mogą dotyczyć zmiany: a)terminu wykonania umowy, b)sposobu wykonania umowy,
c)sposobu i terminu płatności, d)wysokości wynagrodzenia, związanej z jego waloryzacją i
ograniczeniem zamówienia. 3. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w
trakcie jej obowiązywania, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4. W
przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmianie ulegnie
kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zmiana następuje z dniem
wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. 5. Zamawiający dopuszcza zmiany środków

piorących i dezynfekcyjnych na asortyment o takich samych lub lepszych parametrach w przypadku
zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert za pisemną zgodą
Zamawiającego i pod warunkiem że cena usługi nie ulegnie zmianie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.spzozsokolow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks.
Bosko 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.08.2014 godzina 10:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie
Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5 pokój 37 biurowca.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

