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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. 
małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.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.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie 
kompleksowych usług pralniczych w zakresie prania, dezynfekcji, krochmalenia, prasowania, 
maglowania bielizny pościelowej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład), kocy, 
poduszek, kołder,bielizny operacyjnej, materacy, odzieży ochronnej i innych (np.firany, 
peleryny), czyszczenie chemiczne asortymentu nie nadającego się do prania wodnego, oraz 
naprawy krawieckie ww. asortymentu, zgodnie z zapotrzebowaniem Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z transportem, według 
zapotrzebowania Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. 1. Ilość brudnej bielizny szpitalnej w okresie jednego 
miesiąca to średnio 15 000 kg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w 
SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.10.00-6, 98.31.20.00-3, 98.31.00.00-9, 
98.31.50.00-4.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest 
wnieść wadium w wysokości 3.600,00 PLN Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 
przed upływem terminu składania ofert. 1. Forma wpłaty wadium. Wadium może być 
wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub 
pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 3) gwarancjach 
bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275). 
2. Wadium wniesione w pieniądzu. 1) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić 
przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego: Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków nr 
45 1910 1048 3400 2331 1121 0002. Fakt wniesienia wadium należy potwierdzić poprzez 
dostarczenie Zamawiającemu kopii dowodu wpłaty. 2) Wadium wniesione w pieniądzu 
Zamawiający zwraca Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez 
Wykonawcę. 3. Wadium wniesione w innej formie. 1) W przypadku wnoszenia wadium w 
formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kserokopię dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wadium. Oryginał tego 
dokumentu należy złożyć razem z ofertą nie zszywając go z nią. 2) Z treści gwarancji 
(poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 
ustawy. 3) Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/ poręczenia nie był krótszy 
niż okres związania ofertą, tj. 60 dni. 4. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium: 1) 
Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt VIII.6.1. Specyfikacji; 2) 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy; 3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium w przypadkach wskazanych powyższej w pkt 1, jeżeli w wyniku 
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Zamawiający wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
5. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy: 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) Zawarcie umowy w 
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

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



• 1.Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana 
zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

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

• 1.Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi wykazać się 
wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usług 
pralniczych, z transportem bielizny pościelowej wykonanych lub 
wykonywanych w szpitalu wielooddziałowym o wartości minimum 300.000,00 
zł półrocznie brutto każda. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie 
zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

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

• 1.Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi posiadać 
urządzenia pralnicze gwarantujące należyte wykonanie usługi, wyposażone w 
urządzenia dozujące środki piorące i dezynfekujące, prasowalnice, 
maglownice, składarki oraz inne urządzenia w tym wózki i worki niezbędne do 
świadczenia usług. 2. Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 samochodów 
dostawcze szczelnie zamknięte przeznaczone do przewozu bielizny szpitalnej - 
posiadające decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu tych 
samochodów do transportu bielizny szpitalnej. Ocena spełniania warunku 
dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

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

• 1.Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana 
zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

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

• 1.Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca musi posiadać środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 350.000,00 
zł. 3. Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 
dokumentu, potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności z klauzulą ubezpieczenia od ryzyka 
przenoszenia chorób zakaźnych na kwotę minimum 400.000,00 zł. Ocena 
spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

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; 

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

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że 
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

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; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem 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; 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków udziału  w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

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:

• zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 
działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do 
systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; 

• inne dokumenty
1.  Opinia  wydana  przez  organ  właściwy  ds.  sanitarno-  epidemiologicznych 
potwierdzającą, iż zakład pralniczy Wykonawcy spełnia wymogi do prania bielizny 
szpitalnej. 2. Aktualne zaświadczenie lub inny dokument wydany przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną właściwą dla siedziby Wykonawcy, potwierdzające, że pralnia 
podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych ustawą o Inspekcji Sanitarnej. 
3.  Kopie  decyzji  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  o  dopuszczeniu  samochodów 
dostawczych do transportu bielizny szpitalnej. 4. Kopia badań mikrobiologicznych 
dokumentujących  skuteczność  prania  i  dezynfekcji  wykonanych  przez 
akredytowane  laboratorium  wpisane  na  listę  laboratoriów  badawczych  przez 
Polskie Centrum Akredytacji lub Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w okresie 
ostatnich  12  miesięcy.  5.  Oświadczenie,  że  posiadają  środki  piorące  i 
dezynfekujące  potrzebne  do  wykonania  usługi.  6.  Oświadczenie,  ze  stosowane 



środki piorące i  dezynfekujące są dopuszczone do obrotu, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  oświadczenie  w 
przypadku środków do prania bielizny dziecięcej o posiadaniu pozytywnej opinii 
np. Instytutu Matki i Dziecka. Oświadczenie, że dostarczy te dokumenty na każde 
wezwanie  zamawiającego  w  wyznaczonym  nieprzekraczalnym  terminie.  7. 
Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobą z uprawnieniami do obsługi windy.

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zeromski-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital 
Specjalistyczny im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 
Kraków, kancelaria lub droga pocztową..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 25.02.2014 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. St. 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

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


