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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299453-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Racibórz: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2022/S 107-299453

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
Adres pocztowy: ul. Gamowska 3
Miejscowość: Racibórz
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 47-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Gołuchowski
E-mail: przetargi@szpital-raciborz.org 
Tel.:  +48 327555080
Faks:  +48 327555049
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital-raciborz.org
Adres profilu nabywcy: http://miniportal.uzp.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.szpital-raciborz.org
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie usług pralniczych
Numer referencyjny: 5/2022

II.1.2) Główny kod CPV
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie usług pralniczych w pralni oraz przy użyciu urządzeń i środków wykonawcy:
a) pranie bielizny szpitalnej w ilości średnio 9 400 kg/m-c w tym: pościeli szpitalnej, bielizny fasonowej 
(barierowej bielizny chirurgicznej, odzieży ochronnej i roboczej), bielizny szpitalnej, kocy, materacy, zasłon 
parawanowych, ręczników, obrusów, ścierek, poduszek, kołder, mopów,
b) dezynfekcja, prasowanie, maglowanie, usztywnianie, sortowanie, usługi szwalniczo-krawieckie,
c) czyszczenie asortymentu nie nadającego się do prania wodnego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Rejonowy w Raciborzu

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej dla Szpitala 
Rejonowego w Raciborzu, w przewidywanej ilości 9 400 kg/m-c, w skali 36 miesięcy 340 000 kg.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający stawia warunki w tym zakresie:
- Dokumenty potwierdzające że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga by Wykonawca:
a) dysponują pralnią/pralniami posiadającymi pełną barierę higieniczną z aktualną pozytywną opinią 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt do świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby 
zdrowia,
b) dysponują środkami transportu do przewożenia prania z aktualną dopuszczającą pozytywną opinią sanitarną 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
c) stosują środki piorące i dezynfekcyjne posiadające wpisy do właściwego rejestru, aktualne atesty 
dopuszczające do używania, bez zawartości fosforanów i chloru, nie powodujące odbarwień i przyspieszonego 
zużycia bielizny i odzieży ochronnej oraz nie powodujące alergii u użytkownika, – załącznik nr 5 do umowy 
wykaz stosowanych środków,
d) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te 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 były wykonywane, tj. przedstawienie co najmniej jednego dowodu dotyczącego świadczenia usług o 
charakterze usługi przedmiotowej w ilości co najmniej 8 ton czystego prania miesięcznie- załącznik nr 5 do SWZ 
wykaz usług.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych warunków zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do SWZ – wzór umowy.

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.1.8) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 037-095618

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2022
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
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Oferta musi zachować ważność do: 18/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
poprzez platformę miniPortal

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ,
- Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ,
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ,
- Pełnomocnictwa,
- Wadium,
- Dokumenty określone w SWZ rozdział VII Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady wnoszenia 
środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu nr 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +22 4587801
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2022
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