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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40005-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Racibórz: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2017/S 023-040005

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
ul. Gamowska 3
Racibórz
47-400
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Zajączkowski
Tel.:  +48 327555080
E-mail: przetargi@szpital-raciborz.org 
Faks:  +48 327555049
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital-raciborz.org

I.2) Wspólne zamówienie

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:
Świadczenie w okresie 36 miesięcy usługi pralniczej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
Numer referencyjny: 10/2016

II.1.2) Główny kod CPV
98310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej, różnego rodzaju z
oddziałów Szpitala w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 w tym z oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

mailto:przetargi@szpital-raciborz.org
http://szpital-raciborz.org
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2. Usługa wykonywana będzie w pralni oraz przy użyciu urządzeń i środków wykonawcy, przy czym pralnia musi
posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje pranie bielizny szpitalnej wraz z transportem. Usługa pralnicza wykonywana
będzie na bieliźnie należącej do zamawiającego, w zakresie:
a) pranie bielizny szpitalnej w ilości średnio 12 500 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, drobne reperacje,
c) czyszczenie asortymentu nie nadającego się do prania wodnego.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 395 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
98311000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego (przekazywanie i odbiór bielizny) oraz siedziba wykonawcy (właściwa usługa
pralnicza).

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi pralniczej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu w tym z oddziału
obserwacyjno-zakaźnego.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 36 miesięcy usługi pralniczej obejmującej:
a) pranie bielizny szpitalnej w ilości średnio 12 500 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, drobne reperacje,
c) czyszczenie asortymentu nie nadającego się do prania wodnego,
d) transport bielizny szpitalnej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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 IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 197-355192

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Świadczenie w okresie 36 miesięcy usługi pralniczej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/01/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Rawa Wash Polska Sp. z o.o.; Vector S.A.
Poznań
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 395 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 372 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355192-2016:TEXT:PL:HTML
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej opisane wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia
W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2017


