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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATK Ą I DZIECKIEM W 
POZNANIU,  
Ul. B. KRYSIEWICZA 7/8 , 61-825 POZNA Ń 

Nr telefonu: 61 8 506-200    Nr faxu: 61 852 98-06 

• adres strony internetowej: www.szoz.pl 

Wszystkie pytania dotyczące niniejszego postępowania prosimy kierować w formie pisemnej 
na adres e-mail: zampub@szoz.pl  lub faks 61 852 98 06 

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 
poz.907 ze zm.) z zastosowaniem przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie i 
niniejszej specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1.Rodzaj zamówienia: Usługi 

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi prania  bielizny 
szpitalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z usługą transportu brudnej bielizny z 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego do pralni Wykonawcy oraz transport czystej 
bielizny z pralni Wykonawcy na oddziały szpitalne, w ilości około  8 900 kg miesięcznie.  

17.1.  

        Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie: odbioru brudnej 

 bielizny, dostarczanie czystej bielizny, prania, dezynfekowania, suszenia, maglowania, z uwagi 

 na specyfikę asortymentu wymagane jest prasowanie ręczne, segregowania, pakowania, 

 transport, załadunek i rozładunek. 

 Czynności objęte przedmiotem zamówienia obejmują: 

1.  Bieliznę pościelową – powłoki, powłoczki, prześcieradła itp. 

2.  Bieliznę operacyjną –  koszule operacyjne w razie potrzeb Zamawiającego  

prześcieradła, serwety itp. 

3.  Bielizna noworodkowa – koszulki noworodkowe, pieluchy, kocyki itp. 

4.  Bielizna z oddziału obserwacyjno-zakaźnego 

5.  Bielizna dla dzieci młodszych i starszych – pieluchy, kaftaniki, śpiochy, pidżamy itp. 

6.  Odzież ochronną pracowników - fasonowa tj. fartuchy, bluzy, spodnie, ubrania, spódnice 

itp. - Zamawiający wymaga doprasowania ręcznego. 

7.  Odzież roboczą – fasonowa tj. bluzy, spodnie, fartuchy, koszule flanelowe itp. 

 Zamawiający wymaga doprasowania ręcznego. 

8.  Pozostałe – worki do bielizny, materace, poduszki, koce, firany, zasłony, obrusy, 

serwetki, ręczniki, maskotki, mopy w miarę potrzeb bielizna osobista pacjentów. 

z wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Specjalistycznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu: 



� Szpital przy ul. Jarochowskiego 18 

� Szpital przy ul. Krysiewicza 7/8 

� Szpital przy ul. Nowowiejskiego 56/58 

� Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego przy  ul.Spornej 16 oraz ul. Niegolewskich 29. 

Termin realizacji usługi wynosi 24 godziny dla: 

a) Bielizna czysta  tj. pościelowa, operacyjna, noworodkowa i dla dzieci, odzież ochronna i 

robocza dostarczana będzie przez Wykonawcę do jednostek organizacyjnych Zamawiającego 

przez 6 dni w tygodniu tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, w przypadku 

dni wolnych od pracy (skumulowanych) nie rzadziej niż raz na dwa dni zgodnie z poniższym 

harmonogramem: 

• Szpital przy ul. Jarochowskiego - 6ºº- 6³º 

• Szpital przy ul. Krysiewicza  - 7ºº- 7³º 

• Szpital przy ul. Nowowiejskiego - 7³º- 8ºº 

b) Bielizna brudna  tj. pościelowa, operacyjna, noworodkowa i dla dzieci, odzież ochronna  i 

robocza odbierana będzie przez Wykonawcę z magazynów Zamawiającego przez 6 dni w 

tygodniu tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, w przypadku dni wolnych 

od pracy (skumulowanych) nie rzadziej niż raz na dwa dni zgodnie z poniższym 

harmonogramem: 

� Szpital przy ul. Jarochowskiego - 6ºº- 7ºº 

� Szpital przy ul. Krysiewicza  - 8³º- 9ºº 

� Szpital przy ul. Nowowiejskiego - 8ºº- 8³º 

 Termin realizacji usługi wynosi nie dłużej niż  72 godzin od dnia odebrania od Zamawiającego dla 

prania kocy, kołder, poduszek, materacy itp.  

. Zamawiający ze względu na istniejący system transportu wewnętrznego nie zmieni godzin 

 dostaw i odbioru prania. 

Dostawa bielizny czystej i brudnej odbywa się ręcznie co podyktowane jest barierami 

architektonicznymi (dojazd wózków jest niemożliwy). 

Wykonawca zobligowany będzie do posiadania i wskazania (oświadczenie) pralni zastępczej 

spełniającej wszystkie wymagania jak dla pralni zasadniczej.  

Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia usługi CITO w pralni zasadniczej i pralni 

zastępczej z ciągu 4 godzin (w ilości ok.100 - 200 kg) od momentu telefonicznego zgłoszenia przez 

Zamawiającego. W ramach tego czasu Wykonawca zobligowany będzie do odbioru prania z miejsc 

wskazanych przez Zamawiającego, wyprania, wyprasowania, zapakowania zgodnie z warunkami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz rozwiezienia w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. Do usługi na CITO stosuje się bez wyjątku wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu 



zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

� kompletowania bielizny czystej wg. jednostek organizacyjnych szpitala,  oddziałami 

szpitalnymi i asortymentem danego oddziału zgodnie z oznaczeniem Zamawiającego, powyższy 

wymóg dotyczy również usługi  realizowanej na CITO. 

� pakowania bielizny po uprzednim wychłodzeniu  w szczelnie zgrzane podwójne worki foliowe, 

opis spakowanej w worki bielizny winien uwzględniać nazwę komórki organizacyjnej danego 

szpitala, umożliwiających odbiór bez konieczności otwierania opakowania oraz potwierdzenie, 

że jest to bielizna Zamawiającego,   wymóg dotyczy również usługi  realizowanej na CITO. 

 Zamawiający wymaga, aby folia przeznaczona do pakowania bielizny nie pochodziła z 

regranulatu (tj. folii produkowanej z surowca pochodzącego z recyklingu). 

 Wykonawca musi dysponować oddzielnymi środkami transportu do brudnej i czystej bielizny, 

dostosowanymi do przewozu bielizny szpitalnej, pozytywnie opiniowanymi przez Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną. Zamawiający dopuszcza środek transportu posiadający szczelną i 

podzieloną komorę załadunkową tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek 

kontaktu z bielizną brudną.  

Zamawiający dopuszcza również wykonanie usługi jednym środkiem transportu pod warunkiem 

zachowania rozdzielności czasowej (tzn. po dostarczeniu bielizny czystej zdezynfekowanym 

samochodem – odbiór bielizny brudnej tym samym środkiem transportu). Środki transportu winny 

być dezynfekowane. Wykonawca winien mieć opracowaną procedurę przeprowadzania 

dezynfekcji środków transportu i na każde żądanie Zamawiającego okazywać (do wglądu) 

dokumenty potwierdzające wykonywane dezynfekcje. 

 Wykonawcy nie wolno zmieniać miejsca realizacji usługi i technologii prania bez zgody 

Zamawiającego. 

 Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości pranej bielizny, 

odzieży ochronnej i roboczej   o 30% w skali miesiąca. 

 Orientacyjny wykaz ilości kilogramów: w skali miesiąca – prania bielizny z poszczególnych 

 jednostek Zespołu – średnią wyliczono z poprzednich 7 miesięcy. 

1. Szpital Dziecięcy przy ul. Krysiewicza 7/8  - 3 300 kg 

2. Szpital Dziecięcy przy ul. Nowowiejskiego 56/58 - 1 500 kg 

3. Szpital Położniczo-Ginekologiczny przy ul.Jarochowskiego 18 - 4100 kg 

Usługa wykonywana będzie w pomieszczeniach oraz przy użyciu maszyn i środków piorących 

Wykonawcy. 

Pralnia w której wykonywana będzie usługa musi spełniać wymogi określone  rozporządzeniem 

 Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku (Dz.U. 2012r. , poz739). 



Środki piorące i dezynfekcyjne  powinny cechować się właściwościami piorąco-dezynfekcyjnymi   (z 

wykluczeniem podchlorynu sodu) o szerokim spektrum działania.   W przypadku zmiany środków 

piorących i dezynfekcyjnych Wykonawca zobligowany jest do niezwłocznego, pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego o w/wym. zmianach. Dostarczeniem odpowiedniej dokumentacji w 

zakresie zmiany środków. 

Każda sztuka bielizny oznaczona będzie przez Zamawiającego symbolem szpitala i oddziału, z 

którego pochodzi. Bielizna brudna będzie przez Zamawiającego zapakowana w worki odrębnie dla 

każdego oddziału. 

Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny szpitalnej z bielizną z innych placówek 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania i 

prasowania, jak również w czasie transportu. Jeśli uszkodzenie ze względów funkcjonalnych i/lub 

estetycznych nie pozwala na dalsze użytkowanie bielizny. Wykonawca ponosi koszty związane z jej 

odkupieniem. 

Usługa musi być wykonywana z zachowaniem przepisów obowiązujących w ochronie zdrowia, a 

zwłaszcza z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. 

Za nieprawidłowe wykonanie usługi Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność przed 

Zamawiającym oraz przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej. 

Cena 1 kg prania podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty wykonania usługi,               w 

tym koszty: odbiór bielizny brudnej, środków  dezynfekcyjno-piorących, prania, maglowania, 

prasowania, ważenia, opakowania, koszt załadunku, wyładunku oraz transport bielizny. Przy kalkulacji 

kosztów należy uwzględnić zróżnicowanie nakładów finansowych na poszczególne rodzaje bielizny, 

cena winna być uśredniona. 

 

3.2. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ( oraz w związku z art. 36 ust.2 pkt 9 lit.d) ustawy Pzp. 
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ( na pełen etat) przez 
wykonawcę co najmniej 50% osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
na usługi prania. Zamawiający informuje jednocześnie, że będzie oceniał ofertę wykonawcy- 
zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w Rozdziale  ..... niniejszej specyfikacji za 
zaoferowanie wyższego niż minimalny , tj. 50% wskaźnika zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę. 

3.3. Wspólny słownik CPV:  

98310000-9 – usługi prania i czyszczenia na sucho 

98311000-6 - usługi odbierania prania 

98315000-4 - usługi prasowania 

3.4. Wykonawca nie może powierzyć realizacji kluczowej części przedmiotu zamówienia   
podwykonawcom dotyczącej prania bielizny szpitalnej.  

3.5. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych. 

3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

3.7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  



3.8. Miejsce realizacji: Jednostki Zamawiającego:  

3.9. Szpital dziecięcy Św. Jóżefa – ul. Krysiewicza 7/8 oraz ul. Nowowiejskiego 56/58 

Szpital ginekologiczno-położniczy Św. Rodziny – ul. Jarochowskiego 18 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁN IA-
JĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7)  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane sukcesywnie przez okres 12 
miesięcy od dnia zawarcia umowy, z możliwością przedłużenia do 48 m-cy. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają warunki i wymagania 
określone w niniejszej Specyfikacji oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

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

L.p. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 
warunków 

1 Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, 
jeżeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania. 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do 
oferty oświadczenie o spełnianiu warunków 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2 Wiedza i do świadczenie 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Warunek ten zostanie  spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie); 

zrealizował lub realizuje ( przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość 
zrealizowanej części umowy) co najmiej 2 usługi polegającą na świadczeniu 
usług pralniczych dla szpitala na kwotę nie mniejszą niż  300 000 zł. brutto w 
skali roku. 

Dowodami, o których mowa powyżej  są: 

1) poświadczenie; 



2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o  

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w pkt 2 pkt 1) 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 
w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie 
ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3 Potencjał techniczny 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do 
oferty 

a) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, 
spełniających standardy do przewozu bielizny czystej i brudnej z podaniem 
numerów rejestracyjnych wraz  z informacjami o podstawie dysponowania 
tymi zasobami. 

b) pisemne zobowiązanie podmiotu (pralni zastępczej) do oddania do 
dyspozycji  pralni zastępczej na potrzeby wykonania zamówienia. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.  

1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca zobowiąże się 
do realizacji usługi przy pomocy co najmniej 50% osób  zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę.         

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy 
do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 



6.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 6.3 niniejszego 
rozdziału, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów , chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.5. 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. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2 winien 
spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Żaden 
z  wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowaniu. 

6.6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 
mowa w pkt. 6.5. 

6.7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na 
podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 oraz 24 ust 2a ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

6.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7. Wykaz oświadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu oraz innych wymaganych 
dokumentów 

7.1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), należy 
przedłożyć: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodne z zał. nr 2 do SIWZ 

2.  Wykaz wykonanych/ wykonywanych głównych usług - zgodnie z zał. 5 do SIWZ 

3 Wykaz pojazdów  – zgodnie z zał. 6 do SIWZ 

4. Pisemne zobowi ązanie  podmiotu  do oddania pralni zastępczej do 
dyspozycji  Wykonawcy na potrzeby wykonania zamówienia. 

5. Zobowi ązanie Wykonawcy o realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  (na Formularzu ofertowym) 

 

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodne z zał. nr 4 do 
SIWZ 

2 Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalno ści gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 



wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

  

3 Aktualne za świadczenie wła ściwego naczelnika urz ędu 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 ofert. 

4 Aktualne za świadczenie wła ściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń 
Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie 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 
ofert. 

5. 

 

 

Aktualna informacja z KRK w zakresie okre ślonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy 
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

6 Aktualna informacja z KRK w zakresie okre ślonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy 
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (jeżeli dotyczy) 

7 Aktualna informacja z KRK w zakresie okre ślonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 
11 ustawy 
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

8 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Lista podmiotów   należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – 
oświadczenie nr 4 do SIWZ 

7.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych  

Lp. Wymagany dokument 

1 Dokument potwierdzaj ący, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadło ści 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada 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. 

2 Dokument potwierdzaj ący, że 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. – 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega  
z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

3 Dokument potwierdzaj ący, że nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania si ę o zamówienie. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 
także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. 

4. Zaświadczenie w zakresie okre ślonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4–8 ustawy oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 (je żeli dotyczy)  nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

5. Zaświadczenie w zakresie okre ślonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

6 W zakresach wskazanych w rozdziałach 7.1 pkt 1 i 7.2 pkt. 1 i 8 – dokumenty 
na zasadach w nich wskazanych. 

 

7.4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, należy przedłożyć: 

 

Lp. Wymagany dokument 



1.  Aktualn ą decyzj ę wydan ą przez wła ściw ą Stację Sanitarno-
Epidemiologiczn ą potwierdzającą, że Wykonawca dysponuje pralnią 
spełniającą wymogi w zakresie prania  bielizny szpitalnej, noworodkowej oraz 
bielizny z oddziałów zakaźnych zgodnie z wymaganiami prawa- dla pralni 
głównej i zastępczej zgodnie z wymogami prawa. 

2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzaj ące, że pralnia zastępcza spełnia 
wymogi świadczenia usług pralniczych w zakresie prania bielizny szpitalnej, 
noworodkowej oraz bielizny z oddziałów zakaźnych( oświadczenie zawarte w 
formularzu oferty  pkt 4  ). 

3.  Certyfikat jako ści ISO  -System zarządzania jakością zgodny z 
wymaganiami normy 9001:2008 dla pralni głównej i pralni zastępczej lub 
równoważny 

4 Kserokopi ę protokołów z kontroli pralni przeprowadzonych prze z 
Inspekcj ę Sanitarn ą z lat 2014, 2015 lub w przypadku ich braku dwóch 
ostatnich protokołów z kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Sanitarną 

5. Opis procedur i technologii prania bielizny wg jej rodzajów - zgodnie z zał. Nr 7 
do SIWZ 

6. Wykaz środków pior ąco-dezynfekcyjnych  przewidzianych do realizacji 
zamówienia wraz z informacjami na temat środka, zakresu jego działania 
wraz z dokumentami dopuszczającymi środek do obrotu w Polsce. 

 

Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca w zakresie określonym w punkcie 2 posługuje się 
pralnią należącą do innego podmiotu – dodatkowe pisemne zobowiązanie do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy powyższych zasobów. 

7.5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 
także do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. 

7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

7.7. Inne wymagane dokumenty: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Pełnomocnictwo 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do 
oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą 
w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na 
ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje 
konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty 
występujące wspólnie, dokument ustanawiający pełnomocnictwa lub prokury 
albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie 



skarbowej. 

2 Wypełniony Formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 
SIWZ 

 

7.8. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

7.9. 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. 

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

8. PODWYKONAWSTWO 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W 
takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy i adresy 
firm, którym powierzy wykonanie ww. części zamówienia.  

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 
WYKONAWCAMI 

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - 
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert., tj. do dnia 25.05.2016r. 

9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 9.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

9.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt. 9.1. 

9.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest 
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

9.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację a 
jeżeli Specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na 
tej stronie.  

9.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 
ustawie Prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

9.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 



9.8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i drogą elektroniczną (e-
mail) albo faksem. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przekazywanych drogą elektroniczną albo faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma 
pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. 

9.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

a) w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
Mirosława Turzańska ,– tel. 61 850 62 95, e-mail: zampub@szoz.pl 

b) w zakresie przedmiotu zamówienia : Alina Grędzińska, tel. 61 8506 336 

10. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  Oferta musi być zabezpieczona wadium 
w wysokości: 31.600,00 zł. 

10.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia   25.05.2016r. godz. 11:30  

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 

93 1050 1520 1000 0005 0332 1192 Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w 
Poznaniu z dopiskiem wadium do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 
komputerowego. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych 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 (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

10.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

10.5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

10.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

10.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

10.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 



10.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę  jako 
najkorzystniejszej.   

10.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie;  

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy.  

10.13. Uwaga!  

10.14. Wadium wnoszone w formie, o której mowa w pkt 10.3 b,c,d,e, należy umieścić w 
osobnej kopercie (ORYGINAŁ) z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego 
na „Świadczenie usługi  prania bielizny szpitalnej” 

10.15. Wadium wnoszone przelewem musi zostać zaksięgowane na rachunku 
Zamawiającego, o którym mowa w pkt 10.3 a, do dnia 25.05.2016r. godz. 11:30. 
Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 

10.16. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

10.17. w zakresie formalnym: Mirosława Turzańska,– tel. 61 8506 295, e-mail: 
zampub@szoz.pl 

10.18. w zakresie przedmiotu zamówienia : Alina Grędzińska, tel. 61 8506 336, e-mail: 
log@szoz.pl 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

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

11.3. 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.  

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.  

12.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12.4. 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. 

12.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

12.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru oferty na usługi (formularz oferty)                  
stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji. 

12.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

12.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez 
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy 
czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był 
opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.  

12.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

12.10. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty  oraz pozostałe dokumenty i 
oświadczenia wymienione w pkt. 7 niniejszej Specyfikacji. 

12.1. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób: „Oferta na „ Świadczenie 
usługi prania bielizny szpitalnej” ”. NIE OTWIERA Ć przed:  25.05.2016 roku.  Na 
kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej 
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

12.11. 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. 
12.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12.12. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być 
udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej 
kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - 
POUFNE”.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca , nie 
później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu , zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje  stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Kancelaria, budynek D, pokój D-
11 do dnia 25.05.2016 r. godz. 11:30.  

13.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie 

13.3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.05.2016 r. godz. 12:00  w siedzibie 
Zamawiającego, pokój D-8a – Sekcja ds. Zamówień Publicznych. 

13.4. Otwarcie ofert jest jawne. 



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

13.6. 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. 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

14.1. W Formularzu ofertowym należy wpisać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia oraz stawkę podatku VAT . 

14.2. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 
maja 2014 r. o  informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 915)  
za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

14.3. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

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

14.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

14.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia  

 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa waga 

1 Cena 80 % 

2 Wskaźnik zatrudnienia na umowę o 
pracę 

20% 

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 15.1 kryteria będą liczone według 
następujących wzorów: 

Lp Wzór 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich   ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

Maksymalnie mo żna otrzyma ć 80 pkt 

2 Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co 



najmniej 50% pracowników wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia na usługi pralnicze. 
Zamawiający dodatkowo przyzna punkty w niniejszym 
kryterium oceny ofert za zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę  większej ilości pracowników niż wymagane 50%, w 
poniżej podany sposób: 

• od 51% do 60% pracowników na umowę o pracę ( 
na pełen etat) – 5 pkt 

• od 61% do 70% pracowników na umowę o pracę ( 
na pełen etat) – 10 pkt 

• powyżej 71% pracowników na umowę o pracę ( na 
pełen etat) – 20 pkt 

Maksymalnie mo żna otrzyma ć 20 pkt  

15.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom niniejszej SIWZ i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o 
podane w SIWZ kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyższą ocenę punktową.. 

15.4. 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. 15.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

15.5. Jeżeli w określonym terminie wykonawca nie złoży wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
Ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 
Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające błędy lub wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo 
konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w 
art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może także w 
wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać  

16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 



c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
być zawarta. 

16.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 16.3 lit. a Zamawiający umieści 
na stronie internetowej www.szoz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

16.5. 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 Prawo zamówień publicznych.  

17. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

17.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 
Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, 
jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

17.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 

17.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

17.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający  zażąda 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. 

17.5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia kopii umów o pracę, w przypadku 
zobowiązania się realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych 
na umowę o pracę ( na pełen etat). 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

18.1. W postępowaniu nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 



   Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały 
zawarte w projekcie umowy o wykonanie zamowienia stanowiącym załącznik nr 8 do 
niniejszej SIWZ. 
 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

20.1. 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 Prawo 
zamówień publicznych. 

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 
pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Prawo 
zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie Ustawy. 

20.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 

20.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

20.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed 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 za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

20.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 
ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

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

20.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. 

20.11. Skargę wnosi się 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 publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

21. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

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



22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Zasady udostępniania dokumentów:  
a) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą 
elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

b) bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 
załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie 
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do 
utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu.  

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa zał ącznika 

1 Formularz ofertowy 

2 Oświadczenie o spełnianiu warunków 

3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

4 Oświadczenie/ lub lista podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej 

5 Wykaz usług 

6 Wykaz pojazdów 

7 Opis procedur i technologia prania 

8 Projekt umowy 

 

                                                                                                        ZATWIERDZAM 
                                                                                                     Dyrektor Naczelny 
                                                                                                       Jacek Profaska 
                                                                                                                / ...... / 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Mirosława Turzańska 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Formularz ofertowy  / wzór / 
I. Dane Wykonawcy: 
 
 1. Nazwa Wykonawcy:  (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum) 

....................................................................................................................................... 
2. Siedziba Wykonawcy :  
Ul. ......................................... kod :.............. miejscowość: ............................................ 
 
3. Adres do korespondencji: 

Ul. ......................................... kod: .............. miejscowość: ............................................ 
 
4. NIP: ...............................   REGON: .................................... 
 

5. Numer telefonu:    ............................ / faksu:....................................... 

6.  Adres elektroniczny e-mail: ........................................................................ 

7. Osoba do kontaktu.......................................  tel................................................... 

8. Konsorcjum z (jeżeli dotyczy) 

1) Nazwa Partnera ................................................................................................... 

2) Siedziba Partnera: .............................................................................................. 

Ul. ......................................... kod:    .............. miejscowość: ............................................ 
 

II. Przedmiot zamówienia: 

Składam ofertę na zamówienie publiczne Nr  AZP-381-       /16 prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Usługi  prania bielizny szpitalnej” dla Specjalistycznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  za cenę: 

 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 

 



Cena  za 1 kg prania bielizny  netto    .................... zł.+  podatek VAT........ %    ................ 

, co stanowi wartość brutto  1 kg prania ............................zł. 

(słownie: ............................................................................... zł.) 

Szacunkowa łączna  wartość zamówienia  wynosi 

8 900 kg x 48 m-cy = 427 200 kg  x cena 1 kg prania = 

cena netto:  .............................................. zł. 

podatek VAT ......... % = .................................. zł 

cena brutto .................................................... zł 

Słownie: ....................................................................................... 

 

III. Potwierdzenie spełnienia wymogów Zamawiającego 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi 

załącznikami do SIWZ, w tym z projektem umowy, akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz 
uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy na 
warunkach określonych w projekcie umowy. 

 
3. Usługi b ędące przedmiotem zamówienia wykonywa ć będziemy w pralni 

........................................................................................................ (podać dokładny 
adres), natomiast w przypadku wyst ąpienia awarii w pralni zast ępczej 
..............................................................................................................................................
(podać dokładny adres).  

 
4. Oświadczamy, że pralnia zastępcza spełnia wszystkie wymogi w zakresie opisanym w 

SIWZ jak pralnia główna.  Przed podpisaniem umowy dostarczymy wszystkie dokumenty 
w tym zakresie. 

   
5. Oświadczamy, że zatrudniamy w z pralni  ........................ pracowników.  Zobowiązujemy 

się do realizacji przedmiotu zamówienia , w zakresie opisanym w SIWZ , przy pomocy co 
najmniej 50% osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tj. ...................%  
pracowników na umowę o pracę ( na pełen etat). 

6. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się  przed 
zawarciem umowy  przedłożyć w/w  kopie umów o pracę. 

 
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych  niniejszą ofertą na czas wskazany w 

SIWZ tj. przez 60 dni od ostatecznego upływu terminu do skła dania ofert.  
 
8. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić 

podwykonawcom; należy wskazać części zamówienia, której wykonanie zostanie 
powierzone podwykonawcom oraz nazwy i adresy firm / podwykonawców ( za wyjątkiem 
kluczowego zamówienia tj. prania bielizny) 

• ................................................................................................................................... 

• ...................................................................................................................................    
(jeżeli dotyczy). 



9. Akceptujemy 21-dniowy termin płatności ......................................................................... 
10. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ 
11. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są  
w następujących dokumentach: 
................................................................................................................................ 

12. Oferta została złożona na .................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych. 
 

10. Integralną częścią oferty są następujące dokumenty: 

1. ............................................................................................. 

2. .............................................................................................. 

3. ............................................................................................. 

4. ............................................................................................. 

5. .............................................................................................. 

6. ............................................................................................. 

7. .............................................................................................. 

8. ............................................................................................. 

9. ............................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................dnia..........................                                     ..........................................                                                                                                            

                                                                                                                            Podpisy i pieczątki imienne   

                                                                                                                                            Wykonawcy 

                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
                                                                                                       Załącznik Nr 2 do SIWZ  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego  w przedmiocie: 

Usługi prania bielizny szpitalnej”  dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.    
 
 
 
 
 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 

 

 
 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 

 



 
 
 
 
                                                                                                        Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 
 

 

                                                         OŚWIADCZENIE 

 
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego  w przedmiocie: ,, Usługi prania 

bielizny szpitalnej”   ” dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się: 

 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo-
wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 

 



7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary. 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, 
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   



Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               OŚWIADCZENIE  

Oświadczenie/ lub lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 
 
Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony  w przedmiocie :  
,,Usługi prania bielizny szpitalnej”  dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad 
Matką i Dzieckiem w Poznaniu, działając na podstawie art. 26 ust.2d ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
oświadczamy, że: 

a) nie należymy do grupy kapitałowej; 
 
 lub 
b) przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
Nr 50, poz.331 z późn. zm.) 
 
                          1 ............................................................... 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
 
 
 
 
 
…………………., dnia ……………                             ……………………………..... 
                                    Podpis osoby uprawnionej 
                                                                                 do    składania oświadczeń woli   w imieniu Wykonawcy 
 
 
 
 
Właściwe zaznaczyć/ wpisać 

 

 
 

 
 
 

pieczęć wykonawcy 



 
 
 
 
 

  Załącznik Nr 5  do SIWZ  
 

  

 

 

WYKAZ  USŁUG 

 

 

  

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia  
Nazwa odbiorcy 

Kwota 

zrealizowanych 

lub realizowanych 

usług (brutto) 

Okres realizacji 

1. 

 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

 

   

3.  

 

 

 

 

   

 

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówień 

Dowodami są: 

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych 

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 m-ce przed upływem 

terminu składania 

2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 

 

………………………………………………     ………………………………………………………………………………….. 
        Miejscowość, data          Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę 

 
 

 
 
 

pieczęć wykonawcy 



     Załącznik Nr 6  do SIWZ 

 

 

 

WYKAZ POJAZDÓW 

 

 

L.p. 
Marka/ nr 

rejestracyjny  

nr opinii właściwej Stacji 

Sanitarno-

Epidemiologicznej 

Komora 

załadunkowa 

podzielona 

(TAK/NIE*) 

Podstawa 

dysponowania 

1. 

 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

 

   

3.  

 

 

 

 

   

* odpowiednie wpisać 

Oświadczamy, że posiadamy opracowaną procedurę przeprowadzania dezynfekcji środków 

transportu i na każde żądanie Zamawiającego okazywać (do wglądu) dokumenty potwierdzające 

wykonywane dezynfekcje. 

 

 

………………………………………………     ………………………………………………………………………………….. 
        Miejscowość, data          Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

pieczęć wykonawcy 



 

ZAŁ ĄCZNIK NR 7 DO SIWZ 

 Opis procedur i technologii prania bielizny wg jej rodzajów. 
 

Wykaz środków piorących 
i dezynfekcyjnych Czas Temperatura 

Rodzaj  bielizny 
Pranie 

wstępne 
Pranie 

właściwe 

Zakres działania środka 
dezynfekcyjnego Pranie 

wstępne 
Pranie 

właściwe 
Pranie 

wstępne 
Pranie 

właściwe 
Bielizna szpitalna z oddziałów 
szpitalnych 
 

       

Bielizna szpitalna z oddziałów 
obserwacyjno-zakaźnych 

       

Bielizna operacyjna 
 

       

Odzież operacyjna 
 

       

Bielizna noworodkowa 
 

       

Pieluchy 
 

       

Piżamy, śpiochy itp. 
 

       

Odzież ochronna personelu 
medycznego 
 

       

Odzież robocza 
        

Poduszki 
 

       

Materace 
 

       

Firany 
 

       

Mopy 
 

       



PROJEKT  ! 
       Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

                                                  UMOWA AZP- NR...../16     

Zawarta w dniu...........................r w Poznaniu pomiędzy: 
Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Mat ką i Dzieckiem w Poznaniu,  
ul. Krysiewicza 7/8, Pozna ń 

Wpisanym do Krajowego Rejestru S ądowego w S ądzie Rejonowym Pozna ń Nowe 
Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego pod numerem 
0000003220 

NIP 778-11-28-565       REGON 630863147 
reprezentowanym przez: 
………………………………......................................................................................................... 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
firmą ……………………………….. 
z siedzibą w ………………………. przy ulicy…………………….., wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………………………………..,  
NIP ................................................ REGON ...................................................... 
którą reprezentują: 
…………………………................................................................................................................
. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
lub 
Imię i nazwisko ……………………………….., działającym pod firmą ………………………… 
z siedzibą w ……………………….przy ulicy ……………………..,wpisanym do ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzonej  pod   numerem………………………, 
NIP……………………….     REGON………………….. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
o następującej treści: 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
roku z późn. zm. została zawarta umowa usługi o następującej treści: 

§ 1 

1.Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie: odbioru 

brudnej bielizny, dostarczanie czystej bielizny, prania, dezynfekowania, suszenia, 

maglowania, prasowania, segregowania, pakowania, transportu, załadunku i rozładunku.  

2. Usługa wykonywana będzie w pralni położonej w ......................................... według 

procedur i technologii prania bielizny szpitalnej, zatwierdzonej przez Zamawiającego, przy 



użyciu maszyn i środków piorących Wykonawcy opisanych w załączniku Nr ........ do umowy 

oraz przy pomocy transportu zapewnionego przez Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że 

środki transportu przeznaczone do realizacji usług znajdują się pod stałym nadzorem 

właściwej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zaistnienia awarii, działania siły wyższej lub też 

zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających świadczenie usług, a których nie można 

było przewidzieć do: 

      a) bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych trudnościach, 

b) zabezpieczenia wykonywania usługi przez podmiot zastępczy tj. 

....................…………… w pralni położonej w …………………………………..  

Usługi świadczone przez podmiot zastępczy spełniają  standardy określone przez 

Zamawiającego, a pralnia w której świadczone będą usługi spełniają  wymagania techniczne 

w stopniu równoważnym jak pralnia Wykonawcy. Usługi wykonywane przez podmiot 

zastępczy będą wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli warunków w których będą świadczone 

usługi przez podmiot zastępczy.  

5. W ramach przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt. 1 Wykonawca zobowiązuje się  do 

świadczenia usług prania następującego asortymentu:  

a) Bielizny pościelowej – powłoki, powłoczki, prześcieradła itp. 

b) Bielizny operacyjnej - prześcieradła, serwety i serwetki, koszule operacyjne itp. 

c) Bielizny noworodkowej – koszulki noworodkowe, pieluchy, kocyki, itp. 

d) Bielizny z oddziału obserwacyjno-zakaźnego 

e) Bielizny dla dzieci młodszych i starszych – pieluchy, kaftaniki, śpiochy, pidżamy itp. 

f) Odzieży ochronnej pracowników - fasonowaną tj. fartuchy, bluzy, spodnie, ubrania, 

spódnice itp. 

g) Odzieży roboczej – fasonowaną tj. bluzy, spodnie, fartuchy, koszule flanelowe itp. 



h) Pozostałe sorty – worki do bielizny, materace, poduszki, koce, firany, zasłony, obrusy, 

serwetki, ręczniki, maskotki, mopy, w miarę potrzeb bielizna osobista pacjentów. 

6. Bielizna, o której mowa w punkcie powyższym pochodzić będzie z wszystkich jednostek 

organizacyjnych wchodzących w skład Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad 

Matką i Dzieckiem w Poznaniu tj: 

• Szpital przy ul. Jarochowskiego 18 

• Szpital przy ul. Krysiewicza 7/8  

• Szpital przy ul. Nowowiejskiego 56/58 

• Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul.Spornej 16 oraz  Przychodni 

Ginekologicznej przy ul. Niegolewskich 29. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 1, który 

stanowi załącznik nr do umowy. 

§ 2 

1. Usługi o których mowa w § 1 świadczone będą w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin 

liczonych od daty odbioru wg następującego harmonogramu: 

a) Bielizna czysta tj. pościelowa, operacyjna, noworodkowa i dla dzieci, odzież ochronna i 

robocza dostarczana będzie przez Wykonawcę do jednostek organizacyjnych 

Zamawiającego przez 6 dni w tygodniu tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, 

sobota w przypadku dni wolnych od pracy (skumulowanych) nie rzadziej niż raz na dwa dni 

zgodnie z poniższym harmonogramem: 

• Szpital przy ul. Jarochowskiego - 6ºº- 6³º 

• Szpital przy ul. Krysiewicza - 7ºº- 7³º 

• Szpital przy ul. Nowowiejskiego - 7³º- 8ºº 

b) Bielizna brudna tj. pościelowa, operacyjna, noworodkowa i dla dzieci, odzież ochronna i 

robocza odbierana będzie przez Wykonawcę z magazynów Zamawiającego przez 6 dni w 

tygodniu tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota w przypadku dni wolnych 

od pracy (skumulowanych) nie rzadziej niż raz na dwa dni zgodnie z poniższym 

harmonogramem: 

• Szpital przy ul. Jarochowskiego - 6ºº- 7ºº 



• Szpital przy ul. Krysiewicza - 8³º- 9ºº 

• Szpital przy ul. Nowowiejskiego - 8ºº- 8³º 

2. Pozostały asortyment nie wymieniony w punkcie 1 tj. koce, kołdry, poduszki, materace itp. 

termin realizacji usługi wynosi 48 godzin od dnia odebrania od Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi na „cito” w ciągu 4 godzin od momentu 

telefonicznego zgłoszenia  Zamawiającego do momentu  dostarczenia wykonanej usługi do 

wskazanego miejsca w  Szpitalu. 

4. W ramach usługi prania Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) kompletowania bielizny czystej wg. Jednostek organizacyjnych, oddziałami szpitalnymi 

i asortymentem danego oddziału zgodnie z oznaczeniem Zamawiającego, 

a) pakowania płaskiego po uprzednim wychłodzeniu w jednorazowe worki foliowe i 

zgrzewania.  

§ 3 

1. Strony uzgadniają  wynagrodzenie za wykonanie usługi  Zamawiający za  cenę netto 

........... zł za 1 kg wypranej czystej, suchej bielizny plus obowiązujący podatek VAT, co 

stanowi łączną wartość brutto ................................................. zł (słownie: 

................................................................................................................zł) 

2. Cena zawiera koszty związane z wykonaniem usługi wymienione w §1 ust.1 i § 2 ust.3 

umowy oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy.  

3. Przewidywana wartość 4– letniego kontraktu wyniesie wartość netto/brutto...........zł 

(słownie: .....................................................................................................................) 

4. Zapisy § 3 ust. 3 i 4 umowy mają charakter szacunkowy. W przypadku nie wykorzystania 

wartości umowy w zakresie do 40% Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

5. Ceny, o których mowa w ust. 1 zawierają w sobie wszystkie koszty wynikające    z 
realizacji przedmiotu umowy.  
 
                                                                      § 4 

1.  Dopuszcza się zmianę wartości wynagrodzenia w przypadku: 

a)       zmian stawek podatku VAT wprowadzonych w drodze ustawy lub 
rozporządzenia właściwego ministra, 



b) zmiany wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października  2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy. 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

d) zwiększenia opłat za dostawy mediów, a w szczególności wody i energii elektrycznej 

oraz w przypadku podwyżek cen na środki piorące lub dezynfekcyjne więcej niż 15% 

Zamawiający przewiduje renegocjacje stawki cenowej nie więcej jednak niż o 5%  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2. Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy wymaga podpisania Aneksu do umowy. 

3. Rozliczenia między stronami następować będą za okresy 7-mio dniowe po wykonaniu 

usługi przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionej faktury VAT. 

Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego 2 egzemplarze faktury. 

4. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT z tytułu 

realizacji umowy bez podpisu Zamawiającego. 

5. Faktura powinna zawierać obok podstawowych danych następujące informacje: 

a) jednostkę organizacyjną  

b) oddział szpitalny danej jednostki 

c) okres rozliczenia 

d) liczbę kg bielizny wypranej z każdego oddziału w okresie 

rozliczeniowym 

e) cenę netto, obowiązujący podatek VAT, cenę brutto 

6. Zamawiający należność z tytułu wykonanej usługi przekaże Wykonawcy w formie 

przelewu na jego konto, w terminie do 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. W przypadku nie uiszczenia należności w ustalonym terminie, Wykonawcy przysługuje 

prawo naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę. 

§ 5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1. Zwiększenia lub zmniejszenia ilości pranej bielizny, odzieży ochronnej i roboczej do 

30% w skali miesiąca, na co Wykonawca wyraża zgodę. 



2. Reklamacji usługi w przypadku jej niewykonania lub wykonania nienależytego na 

zasadach określonych w niniejszej umowie tj. 

a) Wykonawca zobligowany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 4 dni roboczych. 

b) po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji zobowiązany jest do ponownego wykonania 

usługi prania zakwestionowanej partii asortymentu na własny koszt i ryzyko z 

zachowaniem standardów określonych w umowie w ciągu 2-ch dni od złożenia 

reklamacji. 

3. Kontroli: 

a) Pomieszczeń, w których Wykonawca świadczyć będzie usługi 

b)  Procesu prania.  

c) Dokumentów zakupu i kart charakterystyki środków piorąco-dezynfekcyjnych 

zgodnie z załącznikiem Nr ..... do umowy. 

d) Protokołu kontroli przeprowadzonych przez nadzór sanitarno-

epidemiologiczny w pralni Wykonawcy i pralni podmiotu zastępczego 

e) Środka transportu używanego przez Wykonawcę w zakresie spełniania 

warunków sanitarnych. 

f) Przeprowadzenia badań mikrobiologicznych z próbek pobranych z czystej 

bielizny, o czym poinformuje Wykonawcę. Przedstawiciel Wykonawcy ma 

prawo uczestniczyć podczas pobierania w/wym. Prób do badań. W przypadku 

gdy wyniki badań mikrobiologicznych potwierdza skażenie bielizny czystej 

kosztami badań obciążony zostanie Wykonawca. 

§ 5 

Wykonawca odpowiada: 

1. Przed uprawnionymi organami kontroli za świadczenie usług w sposób niezgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób niezgodny z zawartą umową. W 

przypadku nałożenia na Zamawiającego kar z powyższego tytułu Wykonawca 

zobowiązany będzie pokryć kary pieniężne nałożone przez organy kontrolujące. 

2. Za zniszczenie lub udowodnione utracenie bielizny, odzieży lub innego mienia 

Zamawiającego od chwili jego odbioru od Zamawiającego przez Wykonawcę w toku 

wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

odszkodowania równego wartości rynkowej danego asortymentu. 



3. W przypadkach określonych w § 5 ust. 1 i 2 umowy Zamawiający zastrzega sobie 

prawo potrąceń z faktur za świadczone usługi na co Wykonawca wyraża zgodę.  

§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności, powodującej ,że  wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

,o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 

dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób 

wadliwy lub sprzeczny z umową, w szczególności gdy: 

1) Wykonawca odmówi poddania się kontroli przez Zamawiającego. 

2) bielizna Zamawiającego będzie prana łącznie z bielizną innych placówek. 

3) Bielizna noworodkowa praną będzie razem z pozostałą bielizną szpitalną 

4) bielizna zakaźna będzie prana razem z pozostałą bielizną szpitalną 

5) Wykonawca nie dotrzyma terminów realizacji usługi określonych w § 2 ust. 

1,2,3,4 umowy, 2 razy w ciągu 7 dni. 

6) Wykonawca naruszy postanowienia określone w załączniku Nr 1 do umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od niewykonanej 

części umowy w przypadku stwierdzenia przez właściwą Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną, że pralnia Wykonawcy lub pralnia podmiotu zastępczego nie 

spełnia wymagań sanitarno-higienicznych. 

6. W przypadkach o których mowa w § 6 ust. 4 i 5 umowy odstąpienie od umowy 

nastąpi w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez Zamawiającego - 

Wykonawcy w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających 

odstąpienie. 

§ 7 

 



1. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy 

przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że 

osoby wykonujące usługi prania bielizny szpitalnej będą zatrudnione na podstawie  umowy o 

pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie do 

zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku do którego Wykonawca w 

ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, to sumaryczna ilość pełnych etatów takich osób winna być nie 

mniejsza niż wynikająca z oferty. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył  Zamawiającemu kopie umów o pracę. 

                                                          § 8. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo egzekwowania kar umownych: 

1) W wysokości 20% wartości rocznej umowy brutto w przypadku 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, a wynikające z treści niniejszej umowy. 

2) W wysokości 10% wartości niezrealizowanej rocznej umowy brutto 

w przypadku wystąpienia opóźnień z wyłącznej winy Wykonawcy w 

odbiorze lub dostawach określonych terminach w § 2 ust. 1 pkt a) i b) 

umowy  

3) W wysokości 20% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

przypadku ujawnienia przez Zamawiającego nieprawidłowości w zakresie 

czystości bakteriologicznej pranej bielizny oraz w zakresie stosowanej 

technologii prania. 

2.  Strony ustalają, że łączny limit kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie 

przekroczy łącznie 50% wartości umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

4. Ocena niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostanie dokonana przez 

Zamawiającego i przekazana Wykonawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, do 

którego Wykonawcy przysługiwać będzie prawo ustosunkowania się na piśmie w terminie 7 

dni.  



7. Przysługujące kary umowne Zamawiający będzie egzekwował z wystawionych faktur 

w danym miesiącu. 

 

§ 9 

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony  tj.  na okres 12 miesięcy z możliwością 

przedłużenia do 48 miesięcy. 

2. Przedłużenie umowy na kolejny okres realizacji może nastąpić za zgodą obu  stron 

po oświadczeniu woli Zamawiającego złożonego na piśmie nie później niż 30 dni 

przed upływem terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

3. Przedłużenie umowy nastąpi na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy. 

§ 10 

Wykonawca nie może przekazać bez zgody Zamawiającego osobom trzecim praw 

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy za wyjątkiem § 1 ust. 3 umowy. 

 

§ 11 

1. Na podstawie art. 144 PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia co do:  

1) Zmiany technologii świadczenia usług będących przedmiotem umowy 

wynikające z okoliczności niezależnych od Wykonawcy np. wskutek 

zmiany obowiązujących regulacji prawnych 

2)  Zmiany środków piorących oraz dezynfekujących w przypadku 

wycofania ich z rynku przez producenta lub w przypadku zastąpienia 

ich innymi odpowiednikami 

3) Zmian wynikających z koniecznością uwzględnienia zmian 

legislacyjnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz 

przepisów wewnętrznych obowiązujących Zamawiającego, a 

dotyczących realizacji usług np. zmiana norm, wprowadzenie nowych 

norm i standardów wykonywania usług, 

4)  Zmiany wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w 

umowie. 



5)  Możliwości zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

zamówienia w przypadku np. zmiany spowodowanej warunkami 

uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy w szczególności: 

wystąpienia klęsk żywiołowych, działanie siły wyższej,  

6) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności:  

• wstrzymanie wykonywania usług  

• inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożnością świadczenia usług  

2. W przypadku wprowadzenia zmian powodujących konieczność zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy wynagrodzenie zostanie podwyższone proporcjonalnie 

do wprowadzonych podwyżek.  

3. Zmiany będą wprowadzane w formie pisemnego aneksu w sposób następujący 

strona zainteresowana zmianą wnioskuje o dokonanie stosownej zmiany, pisemnie 

wraz z uzasadnieniem zmiany oraz wskazaniem proponowanych rozwiązań. Druga 

strona w terminie 14 dni zobowiązuje się do zajęcia stanowiska.  

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe  

przepisy  ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem postanowień niniejszej 

umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwie miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przenieść praw i lub obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na podmiot trzeci bez pisemnej zgody drugiej strony. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi  w przypadku zdarzenia siły 

wyższej (akty terroru, kataklizmy, powstania, zamieszki, wojny), których nie można 

było przewidzieć, ani  im zapobiec. 

5. Umowa została  sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 

Integralną częścią umowy stanowią załączniki: 

1. oferta 

2. opis przedmiotu zamówienia 

 

            ZAMAWIAJ ĄCY                                                                   WYKONAWCA  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 
 
 
 
 
 


