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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ 
 Szpitalna 19  
 85-826 Bydgoszcz 
 Tel.: 52 3709124 
 Faks: 52 3709125 
 e-mail: zp2@szpital.bydgoszcz.pl 
 adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa prania bielizny szpitalnej. 

Wspólny Słownik Zamówień: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho, 
98315000-4 - Usługi prasowania, 98311000-6 - Usługi odbierania prania, 98393000-4 - 
Usługi krawieckie  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej 
dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy w 
przewidywanej ilości 110 000 kg w skali roku.  

2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość niewykorzystania usługi pralni w pełnej ilości, z czego Wykonawcy nie 
przysługują jakichkolwiek roszczenia wobec zamawiającego.   

3. Zakres usług obejmuje: 

Odbiór brudnej bielizny, załadunek, transport, pranie, dezynfekcję, suszenie, maglowanie 
upranej bielizny, prasownie odzieży ochronnej, odplamianie, czyszczenie chemiczne 
asortymentu nie nadającego się do prania wodnego, składanie i segregację bielizny 
czystej wg asortymentu, pakowanie, przywóz czystej bielizny zgodnie z wymogami 
sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej, ponadto 
usługi szwalniczo - krawieckie (przyszywanie guzików, troków, łat, cerowanie, 
zszywanie naprawa uszkodzonej bielizny  

4. Rodzaje bielizny ogólnoszpitalnej objętej usługą; 

- bielizna pościelowa, bielizna operacyjna, bielizna skażona, bielizna noworodkowa 
(pieluchy, kaftaniki, śpiochy, kocyki, rożki itp.), podkłady, parawany;  

- odzież ochronna personelu szpitalnego i technicznego, 

- odzież operacyjna, 

- materace, pokrowce, poduszki, kołdry; 

- pozostałe: poranniki, piżamy, bluzy i spodnie, koszule, ręczniki, obrusy, firanki, 
zasłony, flagi, ścierki, mopy, wycieraczki itp. 
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5. Zobowiązania Wykonawcy do świadczenia usług w zakresie prania bielizny: 

a) odbiór i transport brudnej bielizny szpitalnej  

- odbiór brudnej bielizny odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w 
godzinach 10.00 - 11.00; 

- każdorazowe przekazanie brudnej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez 
upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania zawierającym 
specyfikację asortymentowo-ilościową (załącznik nr 1 do OPZ) sporządzonych w dwóch 
egzemplarzach dla każdej ze stron; 

- maksymalny czas wykonania usługi do 24 godzin licząc od momentu odbioru brudnej 
bielizny,  

w przypadku materacy, koców, poduszek dopuszcza się realizację usługi do 48 godzin; 

- w razie braku czystej bielizny w Szpitalu, w sytuacjach awaryjnych, Wykonawca może 
być poproszony telefonicznie o wcześniejszy zwrot upranego asortymentu, tzn. w ciągu 
12 godzin; 

- w przypadku, gdy termin odbioru brudnej bielizny przypada w dniu ustawowo wolnym 
od pracy, odbiór bielizny nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym 
dniu. Jeżeli okres dni ustawowo wolnych od pracy jest dłuższy niż 48 godzin, termin 
wykonania usługi będzie uzgadniany z Wykonawcą indywidualnie; 

- Transport brudnej bielizny odbywać się będzie środkami transportu będącymi pod 
nadzorem PPIS właściwego dla Wykonawcy. Środki transportu brudnej i czystej bielizny 
winny być oddzielne lub komorami całkowicie oddzielonymi, w pełni odizolowanymi, z 
podzielnymi szczelnie zamykanymi drzwiami. W wyjątkowych przypadkach kiedy 
transport odbywa się jednym samochodem, najpierw dowożona jest czysta bielizna, 
następnie zabierana brudna bielizna. Przed ponownym skierowaniem samochodu z 
czystą bielizną, winien on być ponownie dezynfekowany. Na wniosek Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udostępnić książkę dezynfekcji transportu, 
którym przewożona jest bielizna; 

- Wykonawca będzie odpowiadać za przyjęty ładunek brudnej bielizny szpitalnej z 
chwilą jego pobrania i załadunku; 

- Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć ładunek brudnej bielizny szpitalnej 
przed uszkodzeniem, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych oraz 
wpływem ładunku na otoczenie; 

- Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego w jednorazowe worki foliowe w następującej 
ilości  

a) dla bielizny brudnej worki w kolorze mleczno-białym w ilości 300 szt. tygodniowo 

b) dla bielizny skażonej worki w kolorze zielonym w ilości 200 szt. tygodniowo 

Worki do transportu bielizny Wykonawca będzie dostarczał w każdy poniedziałek na 
bieżący tydzień. 

Dopuszcza się dla bielizny brudnej worki poliestrowe lub tekstylne impregnowane tzn. 
nieprzemakalne.  

Rozmiary worków : szerokość worka 95 cm (+- 5 cm),  wysokość worka 120 cm (+- 5 
cm).  
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b) pranie brudnej bielizny  

- Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny szpitalnej z bielizną z innych placówek; 

- pranie bielizny powinno odbywać się według procedur dostosowanych do stanu 
zabrudzenia i gwarantujących wysoką jakość wypranej odzieży (zarówno pod względem 
bakteriologicznym i higienicznym); 

- usługa prania winna być  wykonywana przy użyciu środków piorących dopuszczonych 
do obrotu na rynku polskim, posiadających odpowiednie certyfikaty, pozytywne opinie 
Państwowego Zakładu Higieny lub innego równoważnego, a w przypadku bielizny 
niemowlęcej i pieluch przy użyciu środków posiadających również pozytywną opinie 
Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Opieki nad Dzieckiem lub innej równoważnej 
instytucji dla środków do prania bielizny noworodkowej i niemowlęcej, 

- Wykonawca zobowiązuje się do osobnego prania i dezynfekcji bielizny noworodkowej, 
w warunkach zgodnych z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi; 

- pranie bielizny skażonej winno odbywać się w oddzieleniu od innej bielizny; 

- cykl prania i dezynfekcji bielizny (czas, temperatura, stężenie środka dezynfekcyjnego) 
musi być dostosowany do pranego materiału zgodnie z instrukcją producenta; 

- Zamawiający wymaga stosowania środków piorących i dezynfekujących posiadających 
wymagane atesty i certyfikaty  

-(parametr oceniany)w sytuacji potwierdzenia w ofercie ( oświadczenie - TAK ) 
stosowania technologii dezynfekcji niskotemperaturowej w procesie prania Wykonawca 
zobowiązany jest w trakcie umowy do  prania w temperaturze nie większej niż 70 stopni  
(z wyłączeniem bielizny noworodkowej i skażonej) a dla tkanin delikatnych nie większa 
niż 40stopni. 

- Zamawiający wymaga technologii prania gwarantującej wysoką jakość świadczonej 
usługi, 

- maszyny i urządzenia używane w procesie prania muszą być w dobrym stanie 
technicznym oraz muszą posiadać znaki CE (jeśli nie to powinny być dostosowane do 
obowiązujących przepisów); 

- maszyny pralnicze powinny być wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki 
piorące i dezynfekcyjne oraz urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i 
dezynfekcji,  

- Wykonawca powinien podzielić rzeczy uszkodzone i naprawić je tzn. przeszyć na 
maszynie szwem ciągłym, naprawić szwy boczne, zszyć rozdarte części bielizny, wszyć 
suwak, gumki, uzupełnić troki, napy i guziki itp. ponosząc koszty potrzebnych/użytych 
materiałów; 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, 
maglowania i prasowania, jak również w czasie transportu. Jeżeli uszkodzenie ze 
względów funkcjonalnych i/lub estetycznych nie pozwala na dalsze użytkowanie 
bielizny, Wykonawca ponosi koszty związane z jej odkupieniem; 

c) dostawa i transport czystej bielizny  

- dostawy czystej bielizny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 09:00. 

- czysta bielizna powinna być szczelnie zapakowana w worki foliowe a w czasie 
transportu w dodatkowy worek lub pokrowiec wewnętrzny na kosz siatkowy tak aby 
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zabezpieczyć bieliznę przed powtórnym zabrudzeniem, 

- czysta bielizna będzie dostarczana posegregowana asortymentowo w opakowaniach 
(przezroczystych workach lub półrękawkach foliowych): zabezpieczających przed 
wtórnym zabrudzeniem (zakażeniem), umożliwiających odbiór rodzajowo - 
asortymentowy bez konieczności otwierania opakowania oraz potwierdzenia, że jest to 
bielizna Zamawiającego; 

- odzież ochronna personelu, odzież koloru niebieskiego, fioletowego i odzież 
drelichowa robocza dostarczana będzie na wieszakach zapakowana pojedynczo w 
oddzielny worek foliowy ; 

- bielizna noworodkowa winna być pakowana osobno i odpowiednio zabezpieczona; 
pieluchy muszą być pakowane po 20 szt.; 

- Opakowania będą zawierały odpowiednio po 10 szt. danego asortymentu lub: 

w przypadku asortymentu "ciężkiego"(np. poszwy) 5 sztuk,  

w przypadku asortymentu "lekkiego" wielokrotność 10, lecz nie więcej niż 40 sztuk 
(jednostki pakowe dla tych asortymentów zostaną ustalone między stronami; 

- bielizna po naprawie będzie pakowana oddzielnie w worek z napisem "Od krawcowej", 
bielizna po oplamieniu w worek z napisem "Po odplamieniu", natomiast bielizna, której 
stan kwalifikuje ją do kasacji w worek z napisem "Do kasacji"; 

- osoba dostarczająca bieliznę zobowiązana jest posiadać prawidłowy ubiór: fartuch 
ochronny i rękawice ochronne; 

- czysta posegregowana asortymentowo bielizna przekazywana będzie bezpośrednio do 
magazynu bielizny czystej. Bielizna otrzymana z pralni w uszkodzonych opakowaniach 
jednorazowych zostanie zwrócona do ponownego kompleksowego wykonania usługi na 
koszt Wykonawcy; 

- każdorazowe przekazanie czystej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez 
upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania zawierającym 
specyfikację asortymentowo-ilościową  (załącznik nr 1 do OPZ); 

d) ocena stanu higienicznego 

- wykonawca zobowiązany jest do okresowego wykonywania badań mikrobiologicznych 
bielizny wydawanej Zamawiającemu. Wyniki badań mikrobiologicznych Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu przynajmniej raz w kwartale; 

- Wykonawca na prośbę Zamawiającego dostarczy kopię dokumentacji z kontroli 
przeprowadzonych przez właściwą stację sanitarno - epidemiologiczną; 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania własnych wymazów 
czystościowych z czystej bielizny dostarczonej przez Wykonawcę (posiewy pobierane 
bezpośrednio z bielizny przed wyładowaniem z wozu dostawczego). W przypadku 
stwierdzenia patogenów chorobotwórczych z pobranych prób prania, Zamawiającemu w 
ramach usługi z danego dnia przysługuje prawo do zwrotu kosztów prania za 
zakwestionowaną partię prania; 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania audytów (w przedmiocie 
realizacji przedmiotu umowy) u Wykonawcy; 

e) pozostałe warunki 

- bielizna szpitalna jest odbierana w rozliczeniu sztukowym i oddawana Szpitalowi w 
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tym samym systemie, natomiast rozliczenie finansowe za bieliznę następuje w 
przeliczeniu na kilogramy bielizny czystej; 

- raz w miesiącu przedstawiciel Wykonawcy spotka się w siedzibie Zamawiającego w 
celu uzgodnienia ilościowych stanów bielizny i sporządzenia rozliczenia miesięcznego. 
Dokument stanowiący załącznik nr 2 do OPZ podpisany przez obie Strony będzie 
podstawą do wystawienia faktury  VAT, Zamawiający dopuszcza uzgodnienia 
rozliczenia miesięcznego w formie telefonicznej lub elektronicznej natomiast protokół 
podpisany przez obie strony jest niezbędny do wystawienia faktury VAT  ; 

- bielizna wilgotna podlega natychmiastowemu zwrotowi do Wykonawcy. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć suchą bieliznę w 
ilości i rodzaju zwróconej bielizny; 

- dostawa i odbiór bielizny każdorazowo odnotowywane będą na druku miesięczna 
ewidencja transportu bielizny (załącznik nr 3 do OPZ); 

- organizacja transportu, załadunku i rozładunku bielizny szpitalnej będzie wykluczała 
kontakt czystej bielizny z brudną; 

- transport bielizny czystej i brudnej po ciągach komunikacyjnych Zamawiającego ma się 
odbywać w wózkach z komorą zamkniętą, lub wózkach/kontenerach siatkowych 
zabezpieczonych pokrowcami tekstylnymi, dostarczonymi na czas trwania umowy przez 
Wykonawcę w ilości wynikającej z wielkości dostaw. Dezynfekcja wózków/kontenerów 
leży po stronie Wykonawcy i winna być ewidencjonowana; 

- pralnia, w której wykonywane będą usługi powinna być wyposażona w barierę 
higieniczną poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na strefę czystą i brudną, 

- Wykonawca ponosi koszty związane z transportem (w tym zabezpieczenie bielizny na 
czas transportu - worki, folia), naprawą uszkodzonej bielizny, odkupieniem rzeczy 
zgubionych, zniszczonych; 

- Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu, do Zamawiającego przedmiotów 
pozostawionych lub zagubionych w pościeli lub odzieży pracowników typu: narzędzia, 
pieczątki, zegarki itp.; 

- warunki reklamacji - bielizna źle wyprana (z widocznymi przebarwieniami i plamami 
brudu), niewyprasowana, uszkodzona lub niewłaściwie pocerowana, przekazana do 
Magazynu Bielizny Czystej będzie zwracana do ponownego prania lub naprawy w 
oparciu o Protokół Reklamacji (załącznik nr 4 do OPZ); 

- czas realizacji zgłoszenia reklamacji lub naprawy wynosi do 24 godzin od chwili 
zgłoszenia. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o ilości bielizny 
pozostawionej do naprawy lub oplamienia; 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku 
realizowania przedmiotu zamówienia; 

- W przypadku awarii lub zdarzeń losowych, których nie dało się przewidzieć, 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałych trudnościach w 
zakresie terminowego wykonania usługi oraz zabezpieczy prawidłowe wykonanie usługi 
na własny koszt przez inny podmiot wykonujący takie usługi. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wykonanie usługi przez podmiot trzeci; 

- Zamawiający usługę prania bielizny szpitalnej wymaga od oferenta dołączenia 
dodatkowych dokumentów: 
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a) oświadczenie, że pralnia posiada pralnię z barierą higieniczną oraz, że jest 
przystosowana do prania bielizny szpitalnej, w tym noworodkowej i zakaźnej oraz że 
Wykonawca pozostaje pod stałym nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. 
(Potwierdzeniem jest ostatni protokół kontroli sanepidu.), 

b) oświadczenie, że pralnia posiada aktualną opinię lub dokument równoważny wydany 
przez Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzający, że Wykonawca spełnia 
wymagania dotyczące transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem barier sanitarnych, 

c) proces technologiczny prania  

d) wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych, które będzie stosował  Wykonawca 
przy realizacji usługi, z załączeniem informacji o preparatach dotyczące składu 
chemicznego, obszaru zastosowania, sposobu użycia, czasu i spektrum działania w 
przypadku preparatów dezynfekcyjnych (również działanie sporobójcze) oraz dokumenty 
potwierdzające wpis preparatów dezynfekcyjnych jako wyrobów pozytywnie 
zaopiniowanych przez PZH lub innego równoważnego z pełną atestacją, karty 
charakterystyki preparatów piorących i dezynfekcyjnych; 

e) kopii aktualnego certyfikatu PN-EN 14065 - tekstylia i odzież poddawane obróbce w 
pralni, system kontroli skażenia biologicznego w zakresie usługi prania, czyszczenia 
chemicznego i dezynfekcji; 

f) referencje i opinie nt. jakości wykonywanej usługi placówek korzystających z usługi 
Wykonującego tj. podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem szpitali; 

- Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną za wykonywane 
usługi pralnicze w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów 
kontrolnych oraz wobec służb Zamawiającego. 

g) klauzula społeczna 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. 
czynności: transportu bielizny (w tym także załadunek, rozładunek), prania, dezynfekcji, 
suszenia, maglowania, prasowania, odplamiania, czyszczenia chemicznego, składania, 
segeracji i pakowania bielizny oraz czynności szwalniczo - krawieckich, pod groźbą 
zapłaty kary umownej lub - w przypadku powtarzających sie naruszeń w tym zakresie - 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, na zasadach okreslonych w 
Istotnych postanowieniach umowy (Załacznik nr 5 do SIWZ). Zamawiający zastrzega 
sobie prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w wymagań, w szczególnosci 
poprzez uprawnienie Zamawiającego do żądania - w każdym momencie w okresie 
obowiązywania umowy- przedłożenia przez Wykonawcę zanonimizowanych umów o 
pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej w terminie do 48 godzin licząc 
od momentu przekazania przez Zamawiającego stosownego żądania w tym zakresie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 
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3.3. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. 
czynności: transportu bielizny (w tym także załadunek, rozładunek), prania, dezynfekcji, 
suszenia, maglowania, prasowania, odplamiania, czyszczenia chemicznego, składania, 
segeracji i pakowania bielizny oraz czynności szwalniczo - krawieckich, pod groźbą 
zapłaty kary umownej lub - w przypadku powtarzających sie naruszeń w tym zakresie - 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, na zasadach okreslonych w 
Istotnych postanowieniach umowy (Załacznik nr 5 do SIWZ). Zamawiający zastrzega 
sobie prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w wymagań, w szczególnosci 
poprzez uprawnienie Zamawiającego do żądania - w każdym momencie w okresie 
obowiązywania umowy- przedłożenia przez Wykonawcę zanonimizowanych umów o 
pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej w terminie do 48 godzin licząc 
od momentu przekazania przez Zamawiającego stosownego żądania w tym zakresie. 

3.4. Miejsce realizacji: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy , ul .Szpitalna 19, 
85-826 Bydgoszcz. 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP.  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 12 miesięcy od daty udzielenia 

zamówienia 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w 
niniejszej SIWZ. 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 

2 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
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3 Zdolność techniczna lub zawodowa 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:  
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co 
najmniej trzy główne usługi prania bielizny w ilości co najmniej 70 000 kg 
każda na rzecz podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem 
szpitali(W przypadku składania oferty wspólnej, przedmiotowy warunek 
Wykonawcy musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców ); 
b) dysponuje pralnią certyfikowaną na zgodność z normą PN-EN 14065, 
wyposażoną w barierę higieniczną, przystosowaną do prania bielizny 
szpitalnej, w tym noworodkowej oraz zakaźnej znajdującą się pod nadzorem 
PPIS właściwego dla Wykonawcy; 
c)  dysponuje środkami transportu przystosowanymi do transportu 
bielizny szpitalnej  z zachowaniem barier sanitarnych, znajdującymi się pod 
nadzorem PPIS właściwego dla Wykonawcy; 
d) dysponuje maszynami pralniczymi wyposażonymi w automatyczne 
systemy dozujące środki piorące i dezynfekcyjne oraz urządzenia 
kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji; 
e) w procesie prania wykorzystuje środki piorące dopuszczone do obrotu 
na polskim rynku, posiadające odpowiednie certyfikaty, pozytywne opinie 
PZH (lub innej równoważnej jednostki), a w przypadku bielizny niemowlęcej 
i pieluch w procesie prania wykorzystuje środki posiadające również 
pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Opieki nad Dzieckiem 
(lub innej równoważnej jednostki). 

 
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na 
podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  

7.2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 
ustawy Pzp. 

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za 
wystarczające. 

7.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na 
dzień składania ofert:  

Lp. Wymagany dokument 

1 Zał. nr 8 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału 

8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Zał. nr 7 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  

8.3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na 
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Zał. nr 4 Wykaz dostaw lub usług 

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech latprzed 
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 
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załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

2 Zał. nr 6 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące pralni pralni 

Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, że Wykonawca: 

a) posiada pralnię z barierą higieniczną oraz, że jest przystosowana do prania 
bielizny szpitalnej, w tym noworodkowej i zakaźnej oraz że Wykonawca 
pozostaje pod stałym nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. 
(Potwierdzeniem jest ostatni protokół kontroli sanepidu.), 

b) posiada aktualną opinię lub dokument równoważny wydany przez 
Państwowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce 
wykonywania usługi, że Wykonawca spełnia wymagania dotyczące transportu 
bielizny szpitalnej  z zachowaniem barier sanitarnych 

oraz zobowiązuje się do udostępnienia w/w dokumentów na każde wezwanie 
Zamawiającego. 

 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Usługa prania bielizny szpitalnej 

 

 
System ProPublico © Datacomp Strona: 12/25 

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Zał. nr 9 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów. 

Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których 
Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

 

5) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Opis procesu technologicznego prania 

Zamawiający wymaga złożenia opisu procesu technologicznego prania 
obejmujący wykaz maszyn pralniczych, za pomocą których Wykonawca będzie 
świadczył usługę wraz z podaniem informacji, czy są one wyposażone w 
automatyczne systemy dozujące środki piorące i dezynfekcyjne oraz urządzenia 
kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji; 

2 Kopia certyfikatu PN-EN 14065 

3 Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych 

Zamawiający wymaga złożenia wykazu środków piorących i dezynfekcyjnych, 
które Wykonawca będzie stosował przy realizacji usługi z załączeniem: 
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informacji o preparatach (w tym: skład chemiczny, obszar zastosowania, 
sposób użycia, czas i spektrum działania w przypadku preparatów 
dezynfekcyjnych - również działanie sporobójcze), pozytywnej opinii o tych 
środkach PZH (lub innej równoważnej jednostki) oraz - w przypadku środków 
piorących do bielizny noworodkowej i niemowlęcej - pozytywnej opinii  
Instytutu Matki i Dziecka , Centrum Opieki nad Dzieckiem (lub innej 
równoważnej jednostki) o tych środkach. 

4 Kopia aktualnego certyfikatu ISO 9001:2015 

 

6) Inne wymagane dokumenty: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy 

Wzór oferty na dostawy 

2 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Opisu przedmiotu zamówienia 
podpisanego przez Wykonawcę. 

3 Zał. nr 3 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę 

Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę 

 

8.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

8.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 570). 

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu 
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem 
sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były 
składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów. 
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8.8. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz 
dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż 
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które dotyczą każdego z nich. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

8.9. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

8.10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez Zamawiającego warunku. 

8.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A 
USTAWY PZP 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 
niniejszej SIWZ. 

9.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
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się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ. 

9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 2 SIWZ. 

9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, 
które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
Podwykonawców. 

10.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w dokumencie 
”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o 
którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ. 
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11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony 
dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

12.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1481), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. 
Dz. U. z 2017r. poz. 1219). 

12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219), każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

12.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 

12.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2019-01-27. 

12.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 12.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 12.5. 

12.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
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12.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej. 

12.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1   Tomasz Kupczyk -  specjalista ds. Zamówień Publicznych tel.: (52) 
3709124, e-mail: zp2@szpital.bydgoszcz.pl 

w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1   Urszula  Jatczak -   tel.: (52) 3709124, e-mail: 
zp2@szpital.bydgoszcz.pl 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

15.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

15.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

15.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 
niniejszej  SIWZ. 

15.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana 
komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 

15.8. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w 
sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach 
rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis 
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(podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą 
być parafowane. 

15.9. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów 
rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby 
uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo 
musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

15.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku 
nie będą uwzględniane. 

15.11. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, 
oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: 
„Oferta na: Usługa prania bielizny szpitalnej NIE OTWIERAĆ przed: 2019-02-01 godz. 
11:30”. 

15.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15.11 
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

15.13. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018 
poz. 419), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie 
budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie 
informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym 
uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od 
pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, 
oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać”.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat 
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy do dnia 2019-02-01 do godz. 
11:00. 

16.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie 
składania ofert. 

16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-02-01 o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego, 
pokój nr 9. 

16.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

16.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 
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16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

17.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

17.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

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. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

18.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena 60 % 

2 Stosowanie technologii prania 
niskotemperaturowego 

20 % 

3 Posiadanie aktualnego certyfikatu ISO 
9001:2015 

20 % 

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 
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ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

2 Stosowanie technologii prania 
niskotemperaturowego 

Liczba punktów = Ozn war2 

Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego 
członka Komisji 0 lub 20. 

 gdzie: 

 - Ozn war2 - 20 punktów - TAK 

0 punktów - NIE 

w sytuacji potwierdzenia w ofercie ( 
oświadczenie - TAK ) stosowania technologii 
dezynfekcji niskotemperaturowej w procesie 
prania Wykonawca zobowiązany jest w trakcie 
umowy do  prania w temperaturze nie większej 
niż 70 stopni  (z wyłączeniem bielizny 
noworodkowej i skażonej) a dla tkanin 
delikatnych nie większa niż 40stopni. 

3 Posiadanie aktualnego certyfikatu ISO 
9001:2015 

Liczba punktów = Ozn war3 

Ozn war3 wg indywidualnej oceny każdego 
członka Komisji 0 lub 20. 

 gdzie: 

 - Ozn war3 - 20 punktów - TAK 

0 punktów - NIE 

18.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej 
zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za 
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

18.4.  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 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

18.5. 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. 
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18.6. 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 (tj. 
Dz.U. 2017 poz. 847); 

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. 

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

18.8. 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. 

18.9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

19.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 
wszystkich Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp 
oraz udostępni na stronie internetowej 
https://www.szpital.bydgoszcz.pl/szpital/index.php/zamowienia-publiczne/aktualne-
postepowania informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp. 

19.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Pzp. 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

20.1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na 
zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
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20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

20.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  . 

20.4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 
1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców 
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

21.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 
jest wymagane. 

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH 

22.1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

23.1. Środki ochrony prawnej przysługują 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.  

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w 
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

23.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
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upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

23.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

24.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

25. POZOSTAŁE INFORMACJE 

25.1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zamawiający, 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”, informuje, że: 

a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  ”Usługa 
prania bielizny szpitalnej” – znak sprawy: DZP-270-4-2019, prowadzonego w 
trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO;   

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ 
Szpitalna 19  85-826 Bydgoszcz 
Tel.: 52 3709124 
Faks: 52 3709125 
e-mail: zp@szpital.bydgoszcz.pl. 

c) inspektorem ochrony danych osobowych w Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. 
dr. Emila Warmińskiego SPZOZ jest Pani/Pan Justyna Straka, kontakt: tel.: 52 370-
91-33, e-mail: iod@szpital.bydgoszcz.pl; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy Pzp; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 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; 
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f) 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; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) 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, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

i) 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; 

j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony 
danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 
dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

25.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 
1986) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

Załączniki do SIWZ: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy 

2 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 

3 Zał. nr 3 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę 

4 Zał. nr 4 Wykaz dostaw lub usług  
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5 Zał. nr 5 Istotne postanowienia umowy  

6 Zał. nr 6 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące pralni pralni 

7 Zał. nr 7 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej. 

8 Zał. nr 8 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału 

9 Zał. nr 9 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów. 

10 Zał. nr 10 Zasady Środowiskowe dla Firm Zewnętrznych 

 

 


