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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219046-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2018/S 096-219046

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20/24
Katowice
40-027
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Huchro
E-mail: duo@spskm.katowice.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskm.katowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spskm.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Szpital kliniczny

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pranie bielizny i odzieży szpitalnej
Numer referencyjny: ZP-18-061UN

II.1.2) Główny kod CPV
98310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej (w tym także prania chemicznego) w
skład której wchodzi:

mailto:duo@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl
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a) odbiór brudnej bielizny i odzieży szpitalnej,
b) pranie bielizny i odzieży szpitalnej (w tym także prania chemicznego),
c) naprawy szwalnicze uszkodzonego asortymentu,
d) dostawa czystej bielizny i odzieży szpitalnej,
2. Szacunkowa ilość suchej bielizny i odzieży w okresie 36 miesięcy wynosi 361 039 kg

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
I. Zobowiązania Wykonawcy:
1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za jakość wykonywanych usług pralniczych
oraz zgodność procesu pralniczego z wymogami sanitarnymi.
2) Środki użyte w procesie prania o działaniu dezynfekcyjnym muszą posiadać wpis do Rejestru Wyrobów
Medycznych i Biobójczych.
3) Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić wyniki badań
mikrobiologicznych bielizny i odzieży.
4) Proces prania wykonywany będzie w zakresie temperatur 30 oC - 90 oC. (zgodnie z temperaturą określoną
na metkach)
5) Pranie następować będzie z zakresem dezynfekcyjnym (B,V,F,Tbc) – włącznie ze sporbójczym (S)
6) Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawiać wyniki kontroli procesu prania w
formie wydruków lub innego zapisu.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazywania do prania chemicznego odrębnie wskazanego
asortymentu np. poduszki z pierza lub bieliznę i odzież z trudno usuwalnymi plamami.
8) Barierowa odzież operacyjna winna być prana zgodnie z instrukcją producenta odzieży przy użyciu
wskazanych tam środków prących lub równoważnych.
9) Bieliznę i odzież szpitalną z Oddziału Dermatologii oraz bieliznę i odzież szpitalną skażoną Zamawiający
będzie przekazywał Wykonawcy w oddzielnych zamkniętych workach. Bielizna i odzież tego rodzaju winny być
prana osobno.
10) Wykonawca będzie dokonywał sortowania brudnej i czystej bielizny i odzieży szpitalnej z zachowaniem
podziału na asortyment i komórkę przeznaczenia oznaczoną symbolem wskazanym przez Zamawiającego.
11) W momencie dostawy Wykonawca przedstawi dokumentacje całej partii wraz z jej wagą oraz w rozbiciu na
poszczególne pakiety;
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wypranej bielizny pod względem: czystości
bielizny, czystości mikrobiologicznej, jakości prasowania i napraw bielizny,
II. Sposób przyjmowania bielizny brudnej i dostarczania bielizny i odzieży szpitalnej czystej:
1) odbiór bielizny i odzieży szpitalnej brudnej z siedziby Zamawiającego- od poniedziałku do piątku w godzinach
7:30-12:30,
2) dostawa bielizny i odzieży szpitalnej czystej następuje następnego dnia (po odbiorze o którym mowa w pkt.
1) do godziny 12:30 (termin nie może być dłuższy niż 24 h od momentu odbioru),
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3) w przypadku zwiększonej ilości dni wolnych od pracy, strony mogą uzgodnić termin wykonania usług z
dwudniowym wyprzedzeniem, celem zapewnienia ciągłości świadczonych usług, nie rzadziej niż raz na 2 doby,
4) termin realizacji napraw szwalniczych wynosi maksymalnie 5 dni kalendarzowych od dnia odbioru,
III. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przedstawienia opisu technologii prania bielizny i odzieży szpitalnej z wykazem środków piorących i
dezynfekcyjnych (karty charakterystyki), jakie będą stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
2) dostarczenia raz na kwartał w terminie do 30 dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału, Zespołowi Kontroli
Zakażeń Szpitalnych Zamawiającego wyników (kserokopii) badań mikrobiologicznych pranej bielizny i odzieży
szpitalnej,
3) prowadzenia dokumentacji zdawczo- odbiorczej bielizny i odzieży szpitalnej brudnej i czystej,
4) przestrzegania standardów dotyczących profilaktyki zwalczania zakażeń i procedur higienicznych podczas
prania i transportu bielizny na podstawie ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi,
5) transportowania bielizny czystej po uprzedniej segregacji w zgrzewane rękawy foliowe w oddzielnych
wózkach metalowych, a odzieży szpitalnej zabezpieczonej przed zabrudzeniem na wieszakach,
6) przeprowadzenia w pralni dezynfekcji i mycia wózków po każdym transporcie bielizny brudnej i czystej,
7) ponoszenia odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy będących przedmiotem usługi,
8) w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 24 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:



Dz.U./S S96
23/05/2018
219046-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 5

23/05/2018 S96
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 5

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli
wykaże, że:
a) dysponuje co najmniej dwoma pojazdami do transportu brudnego i czystego asortymentu, posiadającymi
aktualna opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że są one przystosowane do przewozu
bielizny szpitalnej;
b) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 (dwie) usługi (umowy), o wartości nie
mniejszej niż 500.00,00 PLN brutto każda i każda z tych usług dotyczyła co najmniej 250 000 kg bielizny
szpitalnej;
c) Pralnia, w której świadczona będzie usługa spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 26.6.2012 r, i posiada pozytywną opinię sanitarną w sprawie oceny pomieszczeń
przeznaczonych na usługi pralnicze w zakresie prania bielizny szpitalnej wystawioną nie wcześniej niż 12
miesięcy przed terminem składania ofert.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto oferty.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2018
Czas lokalny: 10:30
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Miejsce:
SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 2.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ
należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 22458701
Faks:  +48 22458700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2018

http://uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

