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ROZDZIAŁ I 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiającym jest Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  

ul. Wodociągowa 4, 45 – 221 Opole 
2. Tel. (77) 54 14 200, fax (77) 54 14 237 
3. Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.25 – 15.00 
4. Adres strony internetowej:  www.wszn.opole.pl 
5. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wszn.opole.pl 
6. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: P/14/2017 

 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017.1517), zwanej dalej ustawą  

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. PROCEDURY ODWRÓCONEJ, tj. procedury określonej 
w art. 24 aa ustawy Pzp,  zgodnie z którą w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie 
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
 

 
ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi prania bielizny pościelowej wraz  
z dzierżawą i wdrożeniem systemu automatycznej identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia 
bielizny oraz pranie pozostałych asortymentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole 

2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji zwanej w dalszej 
części SIWZ. 

3 Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu o 30%  
w zależności od jego potrzeb i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne 
roszczenia odszkodowawcze.  

4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie został podzielony 
na części 

5 Wspólny słownik zamówień CPV:  

 98311000-6 usługi odbierania prania,  

 98315000-4 usługi pracowania  

 98310000-9 usługi prania i czyszczenia na sucho 

6 Zamawiający nie przewiduje zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPZP. 

http://www.wszn.opole.pl/
mailto:sekretariat@wszn.opole.pl
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7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9 Zamawiający nie przewiduje  aukcji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin wykonania całości zamówienia: sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty podpisania 
umowy.  

2. Termin realizacji zamówień cząstkowych:  

 dostawa bielizny czystej transportem Wykonawcy następować będzie trzy razy w tygodniu: 
poniedziałki, środy i piątki oraz długie weekendy i święta (doraźnie w innych dniach po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) w do godz. 9:00 do punktu przyjęć bielizny czystej  
u Zamawiającego 

 odbiór bielizny brudnej transportem Wykonawcy przekazywanej do prania następować będzie trzy 
razy w tygodniu: poniedziałki, środy, piątki oraz długie weekendy i święta (doraźnie w innych dniach 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) do godz. 9:00 z punktu przyjęć bielizny brudnej  
u Zamawiającego. 

 
ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki zawarte w ustawie, oraz wymagania 
określone w SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1 Nie podlegają wykluczeniu brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie 
przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym  
 w załączniku nr 3. 

1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku  
w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje dwie usługi prania wraz z dzierżawą 
bielizny i wykorzystaniem systemu RFID lub równoważnego dla placówek medycznych o wartości 
nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto rocznie każda 

 posiada:  
1) jedną  pralnicę tunelową 
2) komorę do dezynfekcji materacy, kocy i poduszek,  
3) agregat chemiczny 
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4) automatyczne urządzenie myjąco-dezynfekujące wózki transportowe, 
5) system RFID do bezdotykowego liczenia bielizny 
6) stację dozowania proszków i płynów 
7) dwa samochody(do transportu bielizny czystej i brudnej), które posiadają pozytywną opinie 

właściwego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych  
i dopuszczenie ich do transportu bielizny szpitalnej  

8) zatrudnia minimum jedną osobę z personelu nadzorującego świadczenie usług tożsamych  
z przedmiotem zamówienia 

9) dysponuje minimum pięcioma osobami wykonującymi czynności transportowe, prania i dezynfekcji 
bielizny oraz związane z kontrolą jakości wypranej bielizny i z jej naprawą  

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5  pkt. 2) ustawy Pzp, który  
w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  składane na 
podstawie art. 25a ust 1 uPzp, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 

3. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób : 
a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie niniejszego zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

b) oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów; 
c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, zawartych w załączniku nr 3, 4 
SIWZ. Oświadczenia Wykonawcy będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
ROZDZIAŁ VI 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca musi 

dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca: 

a. nie podlega wykluczeniu; 
b. spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. OŚWIADCZENIA, o których mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej 

wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do niniejszej 
SIWZ. 
 
UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  
5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów; 
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1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 

24 ust. 5 pkt. 1 uPzp Zamawiający żąda przedłożenia: 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

a) Aktualnej koncesji, zezwolenia lub opinii właściwego organu sanitarno- epidemiologicznego 

potwierdzającej, że Wykonawca dysponuje pralnią posiadającą pełną barierę higieniczną  

b) Wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, których 

przedmiotem były min dwie usługi prania wraz z dzierżawą bielizny i wykorzystaniem 

systemu RFID lub równoważnego dla placówek medycznych o wartości nie mniejszej niż 

200 000,00 zł brutto rocznie każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 

czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór zał. nr 6.  

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane potwierdzające ich należyte 

wykonywanie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać ww. dokumentów może zastąpić je oświadczeniem; Dokumenty powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
Wykaz musi zawierać  informacje pozwalające zweryfikować spełnianie warunku,  

 

c) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami – wzór zał. nr 7 

2) W celu potwierdzenia że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego:  

 Kopię certyfikatu potwierdzającego wdrożenie norm ISO 9001:2008 w zakresie świadczenia usługi 

prania i dezynfekcji, wystawionego przez jednostkę akredytowaną oraz kopię certyfikatu 

potwierdzającego wdrożenie systemu analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego RABC 

spełniającego wymagania normy PN-EN 14065:2016 Opis stosowanej przez Wykonawcę 

technologii prania z wyszczególnieniem etapów, czasu, temperatury,  

 wykaz środków piorących 

 wykaż środków dezynfekcyjnych, które będą wykorzystywane do wykonania usługi o pełnym 

spektrum działania Tbc, B, F, V,S i posiadających pozwolenie na obrót produktem biobójczym 

 ulotki informacyjne w języku polskim użytych preparatów  zawierające nazwę preparatu, spektrum 

działania, czas działania na pełne spektrum, przeznaczenie, sposób przygotowania roztworu 

użytkowego) 

 co najmniej jeden aktualny dokument wystawiony przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  o 

spełnianiu warunków sanitarno-higienicznych o dopuszczeniu obiektu i urządzeń pralniczych do 

użytkowania  oraz posiadania pełnej bariery higienicznej komory dezynfekcyjnej 
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 Co najmniej jedną aktualną opinię stacji sanitarno-epidemiologicznej wydaną na każdy ze środków 

transportu potwierdzającą zachowanie wymogów sanitarnych odbioru i transportu bielizny brudnej i 

czystej 

 kopię badań mikrobiologicznych wykonanych w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem 

składania ofert  po jednym badaniu z każdego miesiąca dokumentujących skuteczność prania  

i dezynfekcji 

 kopię badań wykonanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną w ostatnich 3 miesiącach przed 

terminem składnia ofert, po jednym z każdego miesiąca potwierdzających skuteczność komory 

dezynfekcyjnej wykonanych testami biologicznymi np.  typu   Sporal . 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu o którym mowa w ust.1 pkt a) niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

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

11. Dokument, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów 
lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

(Dz. U z 2016 r. poz. 1126) dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem. 

 

ROZDZIAŁ VII 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty. 
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

postępowania określonym w SIWZ tj. P/14 /2017. 
4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: jest  P. Ewa Glapiak 

tel. 77/54 14 242, fax 77/54 14 237. 
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
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przed upływem terminu składania ofert , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  
do składania ofert. 

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem 
sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszym rozdziale. Pismo o wyjaśnienia treści  SIWZ ma 
mieć dopisek: Zapytanie do SIWZ P/14/2017  „Usługi prania bielizny pościelowej  
wraz z  dzierżawą  i wdrożeniem systemu automatycznej  identyfikacji radiowej do 
bezdotykowego liczenia bielizny oraz pranie pozostałych asortymentów Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 
Opole 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację  
na stronie internetowej. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

11. Wpływ pisemnych dokumentów oraz ofert potwierdzany będzie na życzenie Wykonawcy przez 
upoważnionego pracownika Sekretariatu Zamawiającego. 

12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu uważa się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłoczne 
potwierdzona pisemnie. 

13. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane  
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  

14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Od Wykonawcy zamierzającego złożyć ofertę wymagane jest wniesienie wadium w łącznej wysokości   
7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) 

2. Wadium ma  być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych  
w art. 45 ust. 6 Pzp. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  
Nr 51 103012210000000054804000 Bank Handlowy S.A. WARSZAWA  Oddział w Opolu. 

 
4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 
 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;  

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia potwierdzona za 

zgodność została złożona wraz z ofertą. 

Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium do oferty P/14/2017 ,,Usługi prania bielizny pościelowej wraz 

z  dzierżawą  i wdrożeniem systemu automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny 

oraz pranie pozostałych asortymentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego 

im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,   45-221 Opole”. 

W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu  

w terminie (tj. przed upływem terminu składania ofert) decydować będzie data wpływu środków na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. 
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5. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, 
określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 uPzp. Dodatkowo poręczenie lub gwarancja ma również zawierać 
oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. Wadium powinno obejmować 
cały okres związania ofertą. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała 
wymagań Zamawiającego. 

6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 uPzp. 

7. Wadium wniesione przez jednego ze Wykonawców składających ofertę wspólną w rozumieniu art. 23 Pzp 
uważa się za wniesione prawidłowo. 

 
ROZDZIAŁ X 

 
ROZDZIAŁ IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 
2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert art.85 ust.5 ustawy 

PZP. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej 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. 

 

ROZDZIAŁ X 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaną ofertą 

zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być dokumentem sporządzonym w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, podpisanym zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy sporządzić 

na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. 
4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - według załącznika nr 2; 
b) Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo–cenowy według załącznika nr 2A; 
c) Oświadczenia Wykonawcy– według załącznika nr 4. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
8. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, etc. powinno być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, podpisane lub parafowane przez wykonawcę i 

trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). 
11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 Ustawy o zwalczeniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z paź. zm.), winne być opatrzone napisem  
„zastrzeżone”, nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wydzielone w 
odrębnej kopercie; Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Pzp. 

12. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w zaklejonym, nieprzezroczystym i nienaruszonym 
opakowaniu w Sekretariacie Zamawiającego i oznaczyć w następujący sposób :  

  Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi 
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          ul. Wodociągowa 4 

              45-221 Opole 

z dopiskiem: Oferta na: P/14 /2017 „Usługi prania bielizny pościelowej wraz z  dzierżawą  i wdrożeniem 
systemu automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego 
liczenia bielizny oraz pranie pozostałych asortymentów 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego 
im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole 

Nie otwierać przed dniem    14.12.2017., godz. 11.00 
13. Opakowanie, w którym znajduje się oferta również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy. 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu 
składania ofert. 

15. O wycofaniu oferty Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie. 

16. Zmianę oferty Wykonawca powinien zamieścić w zapieczętowanej kopercie. 

17. Wykonawcy swoje oferty mogą przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,  
że wpłyną one do siedziby Zamawiającego, SEKRETARIATU, w godzinach jego pracy (czynny od godz. 7.25 
do 15.00) do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferta, która wpłynęła 
do innych komórek organizacyjnych, lub po godzinach pracy może zostać z tego powodu nie zarejestrowana 
w wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp. 

18. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we 
własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej 
uszkodzeniu w czasie transportu. 

 

ROZDZIAŁ XI 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego   

im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,  45-221 Opole do dnia 14.12.2017 do godziny 10:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00 w budynku administracyjno-hotelowym  

na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT),ul. Wodociągowa 2, 45-221 Opole. 
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
4. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
5. Zamawiający dokonuje otwarcia ofert według zasad wynikających z art. 86 Prawa. 
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy, na zasadach określonych w art.84 ust. 2 ustawy. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 

ROZDZIAŁ XII 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 
1. Cena powinna obejmować wszystkie pozycje zamówienia, podatek od towarów i usług (VAT) oraz wszystkie 

inne pozostałe koszty realizacji zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać również wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia wynikające wprost jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania 
np.: ubezpieczenie, wszelkie prace przygotowawcze. Koszty dojazdów, dostawy itp. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
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3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak 
obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

4. Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy nie będą podlegały waloryzacji w trakcie trwania umowy. 
5. Cenę  za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
 

ROZDZIAŁ XIII 
OPIS KRYTERIÓW,KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 
2. Kryteria wyboru oferty oraz wagi procentowe: 

 Cena  (C )- 60% 
 
Kryterium ceny - najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostali oferenci odpowiednio 
mniej, stosownie do wzoru: 
 

najniższa zaoferowana cena brutto 
C= --------------------------------------------------------------- x 60% 

cena brutto oferty badanej 
 

 Termin płatności - 40% 

Wykonawca, który zaproponuje termin płatności 30 dniowy  otrzyma – 20 pkt 

Wykonawca, który zaproponuje termin płatności 40 dniowy – 40 pkt 

 
2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując 

zasadę, że 1% = 1 pkt.  
3. Ilość punktów w każdym z kryteriów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Suma punktów 

uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
4. Najkorzystniejsza oferta może zdobyć maksymalnie 100 pkt. 
5. Każda część zamówienia (pakiet/zadanie) będzie oceniona oddzielnie. 
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

 
ROZDZIAŁ XIV 

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

 
1. O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się  

o udzielenie zamówienia oraz opublikuje go na swojej stronie internetowej.  
2. O ewentualnym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 
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3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie 
podanym w zawiadomieniu o wyniku postępowania. 

4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom 
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez  
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny  chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1. 

7. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy może wezwać Wykonawcę do 
przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców. 

 
ROZDZIAŁ XV 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny 
całkowitej podanej w ofercie (wartość brutto).   

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach podanych w art. 148 ust. 1 
Pzp. (Uwaga: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych  
w art. 148 ust. 2 Prawa). 

3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w pełnej wysokości, na cały okres realizacji umowy oraz z terminem jego ważności 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

4. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu zgodnie z art. 148 ust. 3 Prawa Wykonawca ma 
obowiązek wpłaty zabezpieczenia  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr Zamawiającego nr 
konto: 51 103012210000000054804000 Bank Handlowy S.A. WARSZAWA  Oddział w Opolu.  

5. W przypadku gwarancji niepieniężnej z treści gwarancji powinno wynikać, że gwarancja jest bezwarunkowa  
(której płatność następuje na pierwsze żądanie beneficjenta bez konieczności wykazania istnienia 
roszczenia) i nieodwołalna  (nie może być odwołana albo zmieniona bez wyrażenia zgody przez 
uprawnionego z gwarancji).  
- Treść gwarancji musi być zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zamawiający 
nie przyjmie dokumentu gwarancji, w której postawione są jakiekolwiek warunki, czy też konieczność 
wykazania się przez Zamawiającego protokołami rozbieżności lub potwierdzeniem przez Wykonawcę 
nienależytego wykonania umowy itp. Do wniesienia zabezpieczenia nie wystarczy samo zobowiązanie się 
Wykonawcy do zapłaty określonej kwoty na zaspokojenie roszczeń, wymagane jest realne wyzbycie się 
na rzecz Zamawiającego władztwa nad określoną przez Zamawiającego kwotą pieniędzy lub dokumentem, 
zawierającym stosowne oświadczenia woli wykonawcy lub osoby trzeciej, z którego wynika dla 
Zamawiającego prawo dochodzenia roszczeń, o których mowa w art. 147 ust. 2 Pzp. 
- art. 94 ust. 3 Pzp „Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 
których mowa w art. 93 ust. 1” (art. 94 ust. 3 Pzp). 

6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi:  
a) przelewem - na wskazany rachunek przez Wykonawcę (w przypadku wniesienia zabezpieczenia 

pieniężnego) 
b) poprzez zwrot dokumentu ustanawiającego inne formy zabezpieczenia na adres Wykonawcy (art. 

151 ust. 1 Pzp),  
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1. Pzp, stosownie do zapisów art. 149 ust. 1 Pzp  
tj. z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości (art. 149 ust. 2 Pzp). Zgoda 
Zamawiającego na zmianę formy zabezpieczenia musi być wyrażona na piśmie. Zamawiający informuje, że 
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nie wyrazi zgody na zmianę formy zabezpieczenia na którąkolwiek z form, o których mowa w art. 148 ust. 
2 Pzp. 

 

. 
 

ROZDZIAŁ XVI 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia  
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp. 

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

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

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu w terminie 5 dni licząc od dnia przesłania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje jedynie wobec czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru oferty najkorzystniejszej. 

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

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe Dz.U. poz. 1529  jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 
3. Szczegółowy formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2A; 
4. Oświadczenie – załącznik nr 2B 
5. Wzór umowy  – załącznik nr 3 
6. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczeniA  - załącznik nr  4 
7. Oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5; 
8. Wykaz wykonanych usług załącznik nr 6. 
9. Wykaz narzędzi zał. Nr 7 
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Załącznik nr 1 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

P/ 14 /2017 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi prania bielizny pościelowej  

wraz z  dzierżawą  i wdrożeniem systemu automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego 
liczenia bielizny oraz pranie pozostałych asortymentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,   45-221 Opole.   

2. Kompleksowa usługa będąca przedmiotem zamówienia  polegać będzie  na: 

a) Praniu wraz z dzierżawą bielizny pościelowej oraz pozostałych asortymentów dzierżawionych, 

b) Praniu pozostałych asortymentów będących  własnością Zamawiającego, takiego jak: piżamy. 

materace, koce, poduszki, kołdry, pokrowce  oraz pozostałe przekazane do prania asortymenty 

przez Zamawiającego (w tym materace sprężynowe waga 1 szt - ok. 10 kg), odzież robocza 

 i fasonowa. 

c) Praniu połączonym z dezynfekcją chemiczno–termiczną w pełnym spektrum działania Tbc, B, F, V, 

S. 

d) Dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej materacy i poduszek (w tym z pierza). 

e) Krochmaleniu wybranych asortymentów bielizny (obrusów, serwet, odzieży fasonowej,  

oraz innych wskazanych przez Zamawiającego). 

f) Maglowaniu bielizny. 

g) Prasowaniu bielizny fasonowej. 

h) Wdrożeniu u Zamawiającego systemu automatycznej  identyfikacji radiowej do 

bezdotykowego liczenia bielizny czystej i brudnej. 

i) Oznaczeniu tagami systemu automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia 

bielizny pościelowej i pozostałych asortymentów dzierżawionych. 

j) Trwałego oznakowania bielizny Zamawiającego znakiem szczególnym - ,,WSZN OPOLE” dla 

Zamawiającego. 

k) Segregacji poszczególnych asortymentów bielizny pościelowej, a następnie pakowaniu w 

perforowane worki foliowe przeźroczyste w ilościach dla poszewek - 20 szt., dla poszew - 10 szt. 

dla prześcieradeł - 10 szt. Segregacja musi obejmować podział na komórki organizacyjne 

Zamawiającego. 

l) Segregacji pozostałych asortymentów  dzierżawionych z podziałem na komórki organizacyjne 

Zamawiającego. 

m) Segregacji oraz zafoliowaniu bielizny fasonowej i transportowaniu jej na wieszakach. 

n) Bieżącym przeglądaniu, kwalifikowaniu i naprawianiu szwalniczym asortymentów będących 

własnością Zamawiającego wg potrzeb (przyszywanie guzików, zszywanie pęknięć, wymiana 

zamków, napów itp. oraz wymiana wsypów w poduszkach z pierza). 

o) Transporcie bielizny środkami transportu dostosowanymi do przewozu bielizny, jak również 

przewóz bielizny fasonowej w pozycji wiszącej. 

p) Transporcie bielizny środkami transportu dostosowanymi do przewozu bielizny pościelowej. 

Samochód transportujący bieliznę powinien posiadać przegrodę oddzielającą część brudną  

od czystej – w przypadku gdy w tym samym czasie transportowana jest brudna i czysta bielizna. 

q) Myciu i dezynfekcji pojazdów oraz środków transportu przeznaczonych do transportu bielizny 

pościelowej oraz pozostałego asortymentu  będącego własnością Zamawiającego. 

r) Dostawie czystej i suchej pościeli, która  musi odbywać  się w wózkach transportowych (koszach 
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zbiorczych) służących do transportu bielizny czystej z zachowaniem zasady, iż wózek w którym 

dostarczona jest bielizna czysta jest po procesie mycia i dezynfekcji. Nie dopuszcza się transportu 

bielizny luzem, a także przeładowywania jej z samochodu na wózki transportowe. Wózki 

bezwzględnie powinny posiadać pokrowce ochronne.  

s) Odbiorze bielizny brudnej, umieszczonej w płóciennych workach oznaczonych paskiem w kolorze 

czerwonym, żółtym, niebieskim, brązowym i zielonym oraz jej przewożeniu. Przewożenie bielizny   

musi odbywać się w wózkach transportowych (koszach zbiorczych). Kosze zbiorcze po 

wyładowaniu  z nich bielizny czystej, zostaną wykorzystane do załadowania bielizny brudnej. Nie 

dopuszcza się przeładowywania ręcznego bielizny brudnej z wózków do przestrzeni ładunkowej 

samochodu. 

UWAGA: Wykonawca w ramach umowy powinien dostarczyć worki płócienne na 

zasadzie uzupełnienia do stanu posiadanego przez Zamawiającego. Aktualny stan 

worków będących własnością Szpitala:  worki płócienne z paskiem czerwonym – 99 szt.,  

worki płócienne z paskiem zielonym – 31szt., worki płócienne z paskiem żółtym – 57 szt., 

worki płócienne z paskiem niebieskim – 45 szt., worki płócienne z paskiem brązowym – 

45 szt. 

3. Na czas realizacji zamówienia: 

- Wykonawca udostępni dodatkowo do użytkowania Zamawiającego minimum  3  wózki transportowe, 

na których dostarczana i składowana będzie bielizna czysta do czasu zakończenia jej dystrybucji na 

oddziały; 

- po przewiezieniu wózków transportowych do części brudnej pralni zostaną one  przeznaczone do 

składowania i transportowania bielizny brudnej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli (PIS, PIP, BHP) za 

wykonanie usługi pralniczej w zakresie, jakości i zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami i 

wymogami sanitarnymi.  

5. Wykonawca w przypadku awarii pralni zapewnia wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia na 

własny koszt i zgodnie z ustalonymi wymogami. 

 

6. Wymagania dotyczące usługi prania wraz z dzierżawą 

 

a) W ramach usługi prania wraz z dzierżawą Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać do 

Zamawiającego poszczególne asortymenty bielizny pościelowej oraz innego asortymentu w 

ilości zapewniającej zaspokojenie bieżących potrzeb Zamawiającego.  

Tabela nr 1 

Lp. 
Nazwa 

asortymentu 

Wymiary w 
centymetrach  

(szer. x dł.)  
Tolerancja wymiarów do 

3% 

Wymagany rodzaj tkaniny 
oraz pozostałe parametry 

Szacowana ilość  potrzebna do 
prawidłowego funkcjonowania Szpitala  

w okresie  trwania umowy 
(szt.) 

1 2 3 4 5 

1. Poszwa 140x210 

Poszwy wykonane z tkaniny 
poliester/bawełna 50%/50% 

(od 140g/m2 do 155g/m2)  
białe z motywem w kolorach 

jasno pastelowych z 
wyłączeniem pochodnych 

koloru czerwonego, 
fioletowego, 

pomarańczowego,  poszwy 
bez zakładki typu 

1000 
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rewersyjnego tzn.  
odwracalne z możliwością 
stosowania na 2 strony. 
Zamawiający wymaga 

oznaczenie każdej sztuki 
tagiem systemu 

automatycznej  identyfikacji 
radiowej do bezdotykowego 

liczenia bielizny 

2. Poszewka 60x80 

Poszewki wykonane z 
tkaniny poliester/bawełna 
50%/50% (od 140g/m2 do 

155g/m2)   białe z motywem 
w kolorach jasno 

pastelowych z wyłączeniem 
pochodnych koloru 

czerwonego, fioletowego, 
pomarańczowego,   

poszewki z zakładką 20 cm 
bez  guzików lub zamków,  

Zamawiający wymaga 
oznaczenie każdej sztuki 

tagiem systemu 
automatycznej  identyfikacji 
radiowej do bezdotykowego 

liczenia bielizny 

1000 

3. 
Prześcieradło 

z zakładką 
160x240 

Prześcieradło koloru białego 
z zakładką minimum 20 cm 

znajdującej się z jednej 
strony, wykonane z tkaniny o 
składzie  poliester/bawełna 
50%/50% (od 140g/m2 do 

155g/m2)   
Zamawiający wymaga 

oznaczenie każdej sztuki 
tagiem systemu 

automatycznej  identyfikacji 
radiowej do bezdotykowego 

liczenia bielizny 

1200 

4. 
Podkład 
chłonny 

75x80 

Wykonany minimum z 
dwóch warstw tkaniny, w tym 

jednej nieprzemakalnej. 
Zamawiający wymaga 

oznaczenie każdej sztuki 
tagiem systemu 

automatycznej  identyfikacji 
radiowej do bezdotykowego 

liczenia bielizny 

12 

5. Ściereczka  40x40 

Ściereczka wykonana z 
mikrofibry (80% poliester; 

20% poliamid) kolor 
niebieski, czerwony, żółty. 

4000 

6 

Koszula 
pacjenta 

zawiązywana 
z  tyłu 

M/L/XL 

tkanina bawełna 
100% kolor biały z dowolnym 
motywem w kolorach jasno 
pastelowych z wyłączeniem 

pochodnych koloru 
czerwonego, fioletowego, 

pomarańczowego.  
 

12 

 

b) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ilości asortymentów dostarczonych w ramach 

usługi dzierżawy w trakcie trwania umowy w ilości zapewniającej prawidłową pracę szpitala np. 
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w przypadku zwiększenia liczby łóżek.  

c) Bielizna pościelowa dzierżawiona w ilościach zapewniających prawidłowe funkcjonowanie 

szpitala, musi zostać dostarczona w dniu 29 grudnia 2017 r. Ściereczki, podkłady chłonne  i 

koszule pacjenta zostaną dostarczone zgodnie  ze złożonym przez Zamawiającego 

zamówieniem.  

d) W ramach usługi dzierżawy Wykonawca w dniu 29 grudnia 2017 r. dostarczy bieliznę na 

poszczególne oddziały szpitala oraz do magazynu bielizny, w takich ilościach, aby możliwa była 

wymiana bielizny brudnej na czystą w trybie sztuka za sztukę oraz uaktywni system 

automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny.  

e) Tkanina, z której wykonane będą poszczególne asortymenty bielizny pościelowej będącej 

własnością Wykonawcy i oferowanej w ramach usługi dzierżawy musi być przystosowana do 

prania w temperaturze 90ºC i odporna na chlorowanie. Maksymalna kurczliwość nie może 

przekroczyć 3%.  

f) Nie dopuszcza się aby bielizna dzierżawiona była uszkodzona, cerowana oraz posiadała plamy 

lub inne zabrudzenia. 

g) Każda sztuka asortymentu bielizny dostarczona w ramach usługi dzierżawy winna być 

oznaczona tagiem systemu automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego 

liczenia bielizny. 

h) Zamawiający wymaga aby nie rzadziej niż raz na kwartał przeprowadzana była inwentaryzacja 

bielizny będącej własnością Wykonawcy w celu sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego 

dzierżawionej pościeli. Inwentaryzacja przeprowadzana będzie komisyjnie przy udziale 

wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeprowadzonych 

inwentaryzacji sporządzane będą protokoły.  

i) Zamawiający nie odpowiada za zniszczenia bielizny będącej własnością Wykonawcy 

wynikających z naturalnego jej zużycia.  

j) W okresie trwania umowy dopuszcza się maksymalnie do 5% ubytków pościeli rocznie  

będącej przedmiotem dzierżawy,  spowodowane zniszczeniem lub zaginięciem z winy 

Zamawiającego. 

7. Szacowane  miesięczne ilości prania  

Tabela nr 2 

Lp. 
Nazwa 

asortymentu 

Wymiary w 
centymetrach  

(szer. x dł.)  
Tolerancja 

wymiarów do 2% 

Rodzaj usługi j.m 
Szacowana ilość w skali 

1 miesiąca 

1 2 3 4 5 6 

1 Poszwa 140x210 
Pranie wraz 
dzierżawą 

szt 2000 

2 Poszewka 60x80 
Pranie wraz 
dzierżawą 

szt 1700 

3 
Prześcieradło z 

zakładką 
150x240 

Pranie wraz 
dzierżawą 

szt 2700 

4 Podkład chłonny 75x80 Pranie wraz 
dzierżawą 

szt 1 

5 Ściereczka  40x40 Pranie wraz 
dzierżawą 

szt 1800 
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6 
Koszula pacjenta 

zawiązywana z  tyłu 
M/L/XL 

Pranie wraz 
dzierżawą szt 1 

7 
Pozostały asortyment 

będący własnością 
Zamawiającego 

Nie dotyczy Pranie kg 1850 

 

 

8. Warunki odbioru i dostawy   

 

a) Dostawa bielizny czystej transportem Wykonawcy następować będzie trzy razy w tygodniu:  

poniedziałki, środy i piątki oraz długie weekendy i święta (doraźnie np. w sytuacji wystąpienia 

ogniska epidemicznego z zachowaniem co najmniej 1 dniowego wyprzedzenia, w innych 

dniach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) w godzinach porannych (do godz. 9:00) 

do punktu przyjęć bielizny czystej u Zamawiającego. 

b) Odbiór bielizny brudnej transportem Wykonawcy przekazywanej do prania następować 

będzie trzy razy w tygodniu:  poniedziałki, środy i piątki oraz długie weekendy i święta (doraźnie 

w innych dniach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) w godzinach porannych (do 

godz. 14:00) z punktu przyjęć bielizny brudnej u Zamawiającego. 

c) Maksymalny okres rotacji bielizny wynosi 4 dni robocze.  

d) Przekazanie do prania  asortymentów bielizny oraz ich zwrot po wykonaniu usługi nastąpi w 

obecności upoważnionych przedstawicieli obu stron za pokwitowaniem. 

e) Dostawa czystej i suchej pościeli musi odbywać  się w wózkach transportowych (koszach 

zbiorczych) służących do transportu bielizny czystej z zachowaniem zasady, iż wózek w którym 

dostarczona jest bielizna czysta jest po procesie mycia i dezynfekcji. Nie dopuszcza się 

transportu bielizny luzem, a także przeładowywania jej z samochodu na wózki transportowe. 

f) Odbiór bielizny brudnej, umieszczonej w płóciennych workach oznaczonych paskiem w kolorze 

czerwonym i zielonym i jej przewożenie musi odbywać się w wózkach transportowych (koszach 

zbiorczych). Kosze zbiorcze po wyładowaniu  z nich bielizny czystej, zostaną wykorzystane do 

załadowania   bielizny brudnej. Nie dopuszcza się przeładowywania ręcznego bielizny brudnej 

z wózków do przestrzeni ładunkowej samochodu. 

g) Pracownik Wykonawcy jest zobowiązany w pierwszej kolejności umyć i zdezynfekować ręce 

oraz dostarczyć do „Punktu Przyjęć Bielizny Czystej” wypraną bieliznę. Dopiero po całkowitym 

zakończeniu tej czynności zakłada fartuch ochronny oraz rękawice (za zaopatrzenie 

pracownika w środki ochrony indywidualnej odpowiedzialny jest Wykonawca) i odbiera bieliznę 

brudną. Po zakończeniu tych czynności pracownik Wykonawcy przekazuje rękawice i fartuch 

do utylizacji, a także myje i dezynfekuje ręce. Zabroniony jest transport bielizny czystej i 

brudnej naprzemiennie. 

 

9. Warunki dotyczące udostępnionego oprogramowania  

 

a) Program do obsługi systemu automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego 

liczenia bielizny, którym dysponuje Wykonawca, musi umożliwiać liczenie i rozpoznawanie 

właściciela bielizny pościelowej i innego asortymentu dzierżawionego, tworzenie dokumentów 

przyjęcia i wydania bielizny z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne szpitala z 

uwzględnieniem sposobów rozliczenia na sztuki, tworzenie raportów dziennych i miesięcznych 

zawierających wyszczególnienie asortymentów zdanych do prania i zwróconych po praniu. 
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Wypełnianie poszczególnych pozycji dokumentów powinno odbywać się w sposób 

automatyczny poprzez skanowanie zbiorowe tagów tego systemu. Program musi także 

umożliwiać ręczne wpisanie ilości poszczególnych asortymentów za pomocą klawiatury w 

przypadku pojawienia się bielizny nie oznakowanej tagiem tego systemu. 

b) Zamawiający po przekazaniu bielizny do pralni Wykonawcy musi mieć możliwość   

sprawdzenia poprzez program ilości asortymentu przekazanego z oddziałów/komórek do 

prania. W tym celu Wykonawca musi umożliwić poszczególnym komórkom organizacyjnym 

Zamawiającego dostęp poprzez elektroniczny system obiegu dokumentacji oraz odpowiednią 

witrynę strony internetowej do informacji zdawczo- odbiorczej, w celu kontroli ilości 

asortymentów wysłanych do prania oraz zwróconych z pralni. Serwis zapewnić musi także 

możliwość składania reklamacji oraz zamówień.  

c) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uruchomienia przedmiotowego systemu 

identyfikacji (systemu automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia 

bielizny) wraz z oprogramowaniem w magazynie Zamawiającego w dniu  29 grudnia 2017 r. 

d) Wykonawca wyposaży Zamawiającego w komputer, drukarkę i oprogramowanie do odczytu 

tagów systemu automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny i 

prowadzenia ewidencji przedmiotu zamówienia  – co najmniej 2 zestawy/urządzenia do odczytu 

zawartości  opakowania:   

 jeden zestaw w punkcie odbioru bielizny brudnej, 

 drugi zestaw w punkcie przyjęcia bielizny czystej. 

e) Zestawy muszą umożliwiać automatyczny odczyt tagów systemu automatycznej  identyfikacji 

radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny w taki sposób, aby nie było konieczne 

wyciąganie poszczególnych asortymentów bielizny z worka.  

f) Wykonawca zabezpiecza materiały eksploatacyjne (tusz, toner, taśmy, CD, papier do drukarki) 

do zestawu komputerowego i drukarki przez okres trwania umowy. 

g) Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników  Zamawiającego w zakresie obsługi 

oprogramowania i systemu do prowadzenia ewidencji bielizny. Termin przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego zostanie ustalony na etapie podpisania umowy. 

h) Wykonawca jest również odpowiedzialny za serwisowanie systemu automatycznej  

identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny w trakcie trwania umowy. 

 

10. Warunki rozliczenia za usługę  

 

a) Podstawą obciążenia Zamawiającego za usługę pralniczą wraz z dzierżawą w ujęciu 

miesięcznym (za dany miesiąc kalendarzowy) będzie miesięczne zestawienie ilości sztuk 

dostarczonej czystej bielizny do oddziałów Szpitala. Bielizna czysta znajdująca się w punkcie 

przyjęć bielizny czystej nie obciąża finansowo Zamawiającego do momentu jej wydania na  

oddziały Szpitala. 

b) Podstawą obciążenia Zamawiającego – za dany miesiąc kalendarzowy - za usługę pralniczą 

asortymentów będących jego własnością będzie miesięczne zestawienie ilości kilogramów 

wypranych dostarczonych do punktu przyjęć bielizny czystej Zamawiającego sporządzone 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 

 

11. Reklamacje  

 

a) W przypadku stwierdzenia wad dzierżawionego asortymentu Zamawiający wyśle do 
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Wykonawcy ,,Kartę reklamacji prania”, a Wykonawca bezzwłocznie wymieni uszkodzony 

asortyment na pełnowartościowy. 

b) W razie stwierdzenia wad wykonanej usługi w zakresie ilości i jakości, których nie można było 

stwierdzić w momencie jej odbioru od Wykonawcy, Zamawiający na podstawie ,,Karty oceny 

jakości prania”, w ciągu 2 dni roboczych zgłosi reklamację. 

Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej 

zgłoszenia.  

c) Asortyment stanowiący własność Zamawiającego  nie nadający się do reperacji, przeznaczony 

będzie do kasacji, którą wykonają pracownicy Zamawiającego. Przedmioty przeznaczone do 

kasacji winny być wyprane zapakowane w oddzielne worki i oznaczone podczas dostawy jako 

rzeczy „do kasacji”. 

d) W przypadku zaginięcia odzieży fasonowej, firan, obrusów Wykonawca zobowiązuje się do  ich 

odkupienia. 

 

12. Dodatkowe wymagania  

a) Wykonawca w trakcie trwania umowy jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu  

wyników badań na czystość mikrobiologiczną  wypranej pościeli jeden raz na miesiąc (co najmniej 3 

wymazów z różnego asortymentu). 

b) Wykonawca w trakcie trwania umowy jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu jeden 

raz na miesiąc wyników badań skuteczności procesu dezynfekcji komory dezynfekcyjnej wykonane 

testami biologicznymi np.: typu Sporal, przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. 

c) Odbiór i transport bielizny brudnej i czystej musi być zorganizowany  z zachowaniem wymogów  

sanitarnych - środkiem  transportu do przewozu bielizny szpitalnej dopuszczonym przez Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną. 

d) Kontrola jakości „czystego” prania odbywać się będzie zgodnie z procedurami Zamawiającego na 

podstawie sporządzanej i wypełnianej przez Zamawiającego  ,,KARTY OCENY JAKOŚCI PRANIA” 

i ,,KARTY REKLAMACJI PRANIA”, które zostaną przedstawione Wykonawcy po wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do respektowania warunków prania określonych przez producenta 

odzieży, danego asortymentu/produktu. 

f) Część asortymentu, która została przez Zamawiającego odrębnie oznakowana, winna być 

traktowana jako zakaźna i poddana specjalnemu procesowi odkażania, a także oddzielnie prana. 

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

-kontroli procesu prania oraz prawidłowości funkcjonowania pralni zgodnie z umową, w tym kontroli 

dokumentów zakupu środków piorących i dezynfekcyjnych  

-kontroli dokumentacji procesów prania  

-wglądu do protokołu kontroli przeprowadzonych przez nadzór sanitarno - epidemiologiczny  

-wglądu do aktualnych kart charakterystyki środków piorących i dezynfekcyjnych. 

h) Usługi muszą być wykonywane z zachowaniem przepisów obowiązujących w ochronie zdrowia, a 

zwłaszcza z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. 

i) Bielizna  musi być wyprana, wyprasowana, wymaglowana i  posegregowana z zastosowaniem 

reżimu sanitarnego zgodnego z wymogami obowiązującymi dla Szpitala. 

 

13. Wymagania dotyczące obiektu pralni 

a) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w obiekcie pralni posiadającym wdrożony  

i certyfikowany przez jednostkę akredytowaną system zarządzania jakością ISO 9001:2009  

w zakresie świadczenia usługi prania i dezynfekcji, a także z zachowaniem systemu analizy ryzyka  

i kontroli skażenia biologicznego – RABC, spełniającego wymagania normy PN-EN 14065:2005. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

P/14 /2017 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………....……. 
 
Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………… 
 
NIP ………………………..      Regon…………………………. 
 
BANK: ……………………..    
 
NR KONTA ………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon ……………………     Faks …………………………... 
 
Email ………………………………………. 
 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony P/14/2017 na zadanie pn.: Usługi prania bielizny 
pościelowej wraz z  dzierżawą  i wdrożeniem systemu automatycznej  identyfikacji radiowej do 
bezdotykowego liczenia bielizny oraz pranie pozostałych asortymentów Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,   45-221 Opole”. 
składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. 
 
1. Oferta jest złożona przez * 
 
a) firmę……………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie) 

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania  
a-1) w postępowaniu, 
a-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić,  które pełnomocnictwo ustanowiono) 

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* 

 

2. Oferta jest złożona w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Prawa przez* : 
 
a) spółkę cywilną* składającej się z: następujących wspólników 
 
 - ........................................................................................................................................................ 
 - ........................................................................................................................................................ 
która  na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania: 
                                                                                     b-1) w postępowaniu, 
                                                                                     b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
                                                                                     (podkreślić,  które pełnomocnictwo ustanowiono) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(należy bezwzględnie podać nazwę, adres, Tel., fax i email  Pełnomocnika) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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i  załączyła wymagane  pełnomocnictwo rodzajowe do oferty 
 

b) konsorcjum* zawiązane w składzie: 
 
………………………………………………………… ……….Wykonawca – lider konsorcjum, 
 
……………………………………………………………… ….Wykonawca - członek konsorcjum, 
 
 
………………………………………………………….……….Wykonawca - członek konsorcjum, 
 
które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania: 
                                                                                     c-1) w postępowaniu, 
                                                                                     c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
                                                                                             (podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(należy bezwzględnie  podać nazwę, adres, Tel., fax i email  Pełnomocnika) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

i  załączyła wymagane  pełnomocnictwo rodzajowe do oferty 
 
 Wykonawców składających ofertę w ramach oferty wspólnej będą obowiązywały zasady odpowiedzialności 

solidarnej dłużników określone w art. 366 § 1 Kodeksu  cywilnego. 
 Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się 

wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców składających ofertę w ramach oferty 
wspólnej, kilku z nich lub każdego z osobna. 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 
specyfikacji istotnych warunków oraz szczegółowo opisanym w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2A  
zamówienia za cenę brutto: 
 
…………………………………zł brutto 
 
……………………………………………………………………………………………… (słownie) 

 
w tym ……..% VAT 
 
Termin płatności faktury ......................... dni  
 

2. Wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto zawiera formularz cenowy stanowiący Załącznik  

nr 2A do niniejszej oferty, a rozliczenie usług przedmiotu zamówienia następować będzie w oparciu  

o nawę/symbol asortymentu, cenę jedn. netto oraz należną stawkę podatku VAT w ilości stanowiącej 

rzeczywiste zapotrzebowanie zgodnie  z Załącznikiem nr 2A. 

3. Oświadczamy, że w ramach niniejszego zamówienia zobowiązujemy się do świadczenia usług będących 

przedmiotem zamówienia w terminach:  

a) dla całości zamówienia od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. 

b) dla zamówień cząstkowych:  
- Dostawa bielizny czystej transportem Wykonawcy następować będzie trzy razy w tygodniu:  poniedziałki, 

środy i piątki oraz długie weekendy i święta (doraźnie w innych dniach po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym) w godzinach porannych (do godz. 9:00) do punktu przyjęć bielizny czystej u 
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Zamawiającego. 
 
- Odbiór bielizny brudnej transportem Wykonawcy przekazywanej do prania następować będzie trzy razy 

w tygodniu:  poniedziałki, środy i piątki oraz długie weekendy i święta (doraźnie w innych dniach po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) w godzinach porannych (do godz. 900) z punktu przyjęć 
bielizny brudnej u Zamawiającego. 

4. Akceptujemy warunki płatności  zgodnie z § 4 wzoru umowy. 

5. Gwarantujemy stałość cen jednostkowych netto  za sztukę i  kg oddanej do prania bielizny będącej 

przedmiotem zamówienia  przez cały okres trwania umowy zaoferowanych w Załączniku nr 2A. 

6. Oświadczamy również, że w przypadku zrealizowania przez Zamawiającego przedmiotowej usługi 

poniżej kwoty wskazanej w formularzu cenowym Załącznika nr 1A mając na uwadze zapisy 

specyfikacji rozdz. I ust. 3 i § 1 ust. 9 wzoru umowy nie będziemy wnosić przeciwko Zamawiającemu  

powództwa o roszczenia odszkodowawcze. 

7. Oświadczamy, że koszty osobowe stanowią ……. % ceny oferty, w tym koszty osobowe związane z 

wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowią ……% kosztów osobowych. 

Uwaga: 

Powyższe informacje będą stanowiły podstawę do waloryzacji ceny umowy zgodnie z 
postanowieniami art. 142 ust. 5 Prawa. 

8. Wadium w kwocie …………..zł zostało wniesione w dniu ……………….. w formie: 

…………………………………………………………. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu prosimy 

dokonać na konto: …………………………………………………………… . 

9. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed  podpisaniem 

umowy wnieść żądane przez Zamawiającego  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

zgodnej z wymogami Zamawiającego i w wysokości odpowiadającej 3% ceny ofertowej.  

10. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania 

ofert. 

11. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia na zasadach 

opisanych w SIWZ. 

12. Oświadczamy, że powyżej podana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosimy w związku z realizacją 

zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 

13. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania odpowiednich norm  

i  przepisów. 

14. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty. 

15. Oświadczamy, że, w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

16. Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres) 

…………………………………………………………............................. 

17. Do oferty załączamy również wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane przez Zamawiającego  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.      

 
………………………………………………………….. 

           (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 
* niepotrzebne skreślić; 
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ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ   SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ  ASORTYMENTOWO - CENOWY  

 

Lp. Nazwa asortymentu 

Wymiary w 
centymetrach  

(szer. x dł.)  
Tolerancja 

wymiarów do 3% 

Rodzaj usługi j.m. 
Szacowana ilość 
w okresie trwania 
umowy/36  m-cy 

Oferowana 
cena 

jednostkowa 
netto  

[zł/j.m.] 

Wartość netto  
[zł] 

Podatek 
VAT [%] 

Wartość 
brutto  [zł] 

1. Poszwa 140x210 
Pranie wraz 
dzierżawą 

szt. 72000     

2. Poszewka 60x80 
Pranie wraz 
dzierżawą 

szt. 61200     

3. Prześcieradło z zakładką 150x240 
Pranie wraz 
dzierżawą 

szt. 97200     

4. Podkład chłonny 75x80 
Pranie wraz 
dzierżawą 

szt. 36     

5 Ściereczka 40x40 
Pranie wraz 
dzierżawą 

szt. 64800     

6. Koszula pacjenta M/L/XL 
Pranie wraz 
dzierżawą 

szt. 36     

7 

Wykonywanie usługi 
pralniczej  

pozostałego asortymentu 
będącego własnością 

Zamawiającego 

Nie dotyczy Pranie kg 66600     

RAZEM 

   

 

 

 

 

     

 …………………………………………………………….. 
          (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę)
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ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ 

 
P/14 /2017 

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na zadanie pn.:,,Usługi prania bielizny pościelowej 
wraz z  dzierżawą  i wdrożeniem systemu automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia 

bielizny oraz pranie pozostałych asortymentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,   45-221 Opole’. 

 
Wykonawca: 
 
Lp. 
 
 

 
Pełna nazwa podmiotu oddającego 

do dyspozycji niezbędne zasoby 
 

 
 

Adres podmiotu 

 
 

Nr telefonu i faksu 

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
Zobowiązuję/ zobowiązujemy się do oddania na rzecz …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………... 

(nazwa wykonawcy składającego ofertę) 

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(wymienić zasoby do realizacji zamówienia) 

 
…………………………………………..…..  
(miejscowość)                                   (data) 

 
       ………………………………………………………...... 

  (podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej do złożenia podpisu  
                 w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędnych  

       zasobów) 

 
Podpisy: 
 
 
 
Lp. 
 
 

 
 
 
Pełna nazwa wykonawcy 

 
Nazwisko 

 i imię osoby 
upoważnionej 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

wykonawcy 

 
Podpis osoby 
upoważnionej 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

wykonawcy 

 
 
 

Pieczęć 
wykonawcy 

 
 
 

Miejscowość 
I data 

 
1. 
 

     

 
2. 
 

     

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
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UMOWA P/14 /2017  (WZÓR) 
 
Zawarta w Opolu w dniu ........................................ roku pomiędzy : 
 
Wojewódzkim  Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,  
45-221 Opole,     
 
Regon 000294303  NIP 754-18-73-654 
 
reprezentowanym przez: 
mgr Krzysztofa Nazimek - Dyrektora 
 
zwanego w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
 
a: 
 
……………………………….. 
REGON …………………….. NIP ………………… 
 
reprezentowanym   przez: 
 
…………………………………………………. 
 
zwanym w dalszej części  umowy   „WYKONAWCĄ”. 
 
Umowę zawarto na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego P/14 /2017 
pn.: ,,Usługi prania bielizny pościelowej wraz z  dzierżawą  i wdrożeniem systemu automatycznej  
identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny oraz pranie pozostałych asortymentów dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,   
45-221 Opole”. 

 
§ 1 

1. Zamawiający  zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług szczegółowo opisanych 

w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym  integralną część niniejszej umowy w okresie od dnia 

01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r., zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi przez 

Zamawiającego  i po cenie zaoferowanej przez Wykonawcę wg formularza ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 2A do niniejszej umowy. 

2. Cena za wykonanie  usługi stanowiącej przedmiot umowy wynosi ……………… płatne zgodnie z § 4 

umowy. 

3. Podana w ust. 2  cena zawiera: wartość netto usługi, podatek VAT, koszty transportu i ubezpieczenia 

asortymentu będącego przedmiotem usługi. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby 

Zamawiającego  w zakresie usług pralniczych. 

5. Wykonawca gwarantuje stałość jednostkowych  cen ofertowych netto przez cały okres obowiązywania 

umowy.  

Ewentualna zmiana ceny brutto może nastąpić w przypadku: 

zmiany stawki podatku VAT proporcjonalnie do tej zmiany. Wprowadzenie nowych cen brutto z uwagi na 

zaistnienie niniejszej okoliczności wymaga niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającemu  

poprzez przesłanie załącznika nr 2A zawierającego wskazanie nowych cen brutto. Zawiadomienie to nie 

stanowi zmiany niniejszej umowy, w konsekwencji czego nie winno mieć charakteru aneksu. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy po jej zawarciu z 

Wykonawcą w przypadkach, gdy: 
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 nastąpi zmiana przepisów prawa, opublikowana w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku 

Urzędowym odpowiedniego ministra bądź też zmiana lub wejście w życie uchwaf, decyzji lub innych 

aktów wydawanych przez stosowne podmioty nadzoru w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, 

 nastąpi zmiana stawki podatku VAT, co stanowić będzie podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, 

 nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeśli zmiana ta będzie powodować 

zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek 

Wykonawcy, 

 nastąpi zmiana 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. Jeśli zmiana ta będzie 

powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, 

7. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 5 osób realizujących przedmiot zamówienia było zatrudnionych 

przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 

8. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny,  

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących 

realizację przedmiotu zamówienia: 

 oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
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zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących przedmiot zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej, określonej w §5 pkt. 1 ust c). Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o 

pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa pracy. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

12. Zamawiający oświadcza, że podane ilości asortymentu  przeznaczonego do prania, a także będącego 

przedmiotem dzierżawy  w okresie trwania umowy są ilościami szacunkowymi i zamówienie to może 

ulec zmniejszeniu o 30%. 

13. Maksymalna wartość zobowiązania finansowego wynikająca z niniejszej umowy wynosi ………  PLN. 

14. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia w tym odszkodowawcze z tytułu 

zrealizowania umowy poniżej wartości określonej  w ust. 13. 

15. Zamawiający dopuszcza przesunięcia ilościowe pomiędzy poszczególnymi pozycjami  asortymentowymi 

w ramach ogólnej wartości zobowiązania umownego. 

§ 2 
1. Asortymenty bielizny będące przedmiotem dzierżawy, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

stanowią własność Wykonawcy. 

2. Asortymenty bielizny będące przedmiotem dzierżawy będą wykorzystywane jedynie zgodnie z jej 

przeznaczeniem i przechowywane w sposób zgodny z jej właściwościami, a w szczególności chronione 

przed wilgocią i pleśnią. 

3. Zamawiający nie będzie podnajmować ani oddawać w bezpłatne używanie dzierżawionych 

asortymentów bielizny osobom trzecim bez zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Asortymenty bielizny będą serwisowane jedynie przez Wykonawcę oraz podmioty przez niego 

wskazane, w terminach i z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym. Zamawiający nie będzie sam 

prać i konserwować bielizny, ani zlecać tych czynności osobom/podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w których Wykonawca z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego będzie uchylał się od 

tego obowiązku. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiający zleci wybranemu przez siebie 

podmiotowi zewnętrznemu świadczenie usługi serwisowania na koszt Wykonawcy. Wykonawca wyraża 

zgodę na potrącenie poniesionych  z tego powodu przez Zamawiającego kosztów z należności 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  

5. W ramach umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu poszczególne asortymenty bielizny w 

ilościach gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych oddziałów (stan łóżek + stan 

magazynowy oddziału). 

6. Raz na 3 miesiące Wykonawca może przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego inwentaryzację 

dzierżawionej bielizny szpitalnej, w obecności przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku 

stwierdzenia braków w ilości nie przekraczających 5% rocznie, Wykonawca nie obciąży Zamawiającego 

stwierdzonymi ubytkami. Za każdą brakującą ilość dzierżawionej bielizny szpitalnej ponad 5% rocznie 

obciążony zostanie Zamawiający zgodnie z zapisami w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

7. W razie zagubienia, uszkodzenia, bądź zniszczenia bielizny, będącej przedmiotem dzierżawy z winy 

Zamawiającego, Zamawiający wykupi zniszczoną lub zagubioną bieliznę za cenę brutto równą wartości 

zakupu asortymentu przez Wykonawcę i wskazaną w formularzu ofertowym pomniejszoną o okres jej 

używania (tj. o 1/36 tej wartości miesięcznie), nie mniej jednak niż do 50% jej wartości odtworzenia. 
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8. Wykonawca winien dostarczać asortyment bielizny w opakowaniach zabezpieczających ją przed 

uszkodzeniem. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego opakowania  asortymentu i 

niewłaściwego jego transportu do Zamawiającego. 

10. Koszty transportu i jego ryzyko ponosi Wykonawca. 

11. Zamawiający nie odpowiada za zniszczenie asortymentu będącego własnością Wykonawcy 

wynikających z naturalnego jej zużycia. 

12. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę nie mniejszą niż łączna wartość brutto niniejszej umowy. Polisa winna obejmować 

swym zakresem także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń  ((w tym HIV i 

WZW) na kwotę nie mniejszą niż łączna wartość brutto niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 

do utrzymania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości 

ubezpieczenia. 

13. W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 12, wraz z 

potwierdzeniem dokonania opłaty oraz oryginałem tej polisy do wglądu. 

14. W przypadku, gdy termin ważności polisy przedłożonej przez Wykonawcę nie będzie obejmował okresu 

wynikającego z przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

wymaganej polisy w przedmiotowym zakresie na kolejny okres – w terminie nie później niż 30 dni przed 

upływem terminu ważności obowiązującej polisy. Nie przedłożenie w wymaganym terminie takiej polisy 

spowoduje odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy z dniem, w którym upływa termin 

ważności tej polisy - na zasadach określonych w  § 5 ust. 1 lit. a). 

 
§ 3 

1. Dostawa bielizny czystej transportem Wykonawcy następować będzie trzy razy w tygodniu:  
poniedziałki, środy i piątki oraz długie weekendy i święta (doraźnie w innych dniach po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym) w godzinach porannych (do godz. 9:00) do punktu przyjęć bielizny czystej 
u Zamawiającego. 

2. Odbiór bielizny brudnej transportem Wykonawcy przekazywanej do prania następować będzie trzy 
razy w tygodniu:  poniedziałki, środy i piątki oraz długie weekendy i święta (doraźnie w innych dniach po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) w godzinach porannych (do godz. 14:00) z punktu przyjęć 
bielizny brudnej u Zamawiającego. 

3. Maksymalny okres rotacji asortymentu  wynosi 4 dni.  
4. Odbiór asortymentu do prania jak i jego zwrot po wykonaniu usługi nastąpi w obecności upoważnionych 

przedstawicieli obu stron za pokwitowaniem. 
§ 4 

1.  Podstawą obciążenia Zamawiającego za usługę pralniczą wraz z dzierżawą w ujęciu miesięcznym (za 
dany miesiąc kalendarzowy) będzie miesięczne zestawienie ilości sztuk dostarczonej czystej bielizny do 
oddziałów Szpitala. Bielizna czysta znajdująca się w punkcie przyjęć bielizny czystej nie obciąża 
finansowo Zamawiającego do momentu jej wydania na  oddziały Szpitala. 

2.  Podstawą obciążenia Zamawiającego – za dany miesiąc kalendarzowy - za usługę pralniczą 
asortymentów będących jego własnością będzie miesięczne zestawienie ilości kilogramów wypranych 
dostarczonych do magazynu bielizny czystej Zamawiającego sporządzone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego 

3.  Zapłata za wykonanie usługi objętej zamówieniem częściowym następować będzie w terminie ...... dni  
od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału faktury, która powinna zawierać 
wyszczególnienie rodzaju usług (ilość sztuk/ilość kg), cenę jednostkową, ilość i wartość brutto. 
Załącznikiem do Faktury VAT będzie szczegółowe rozliczenie ilości prania z podziałem na komórki 
organizacyjne Zamawiającego stanowiącym  odpowiednio załącznik nr 3A i załącznik nr 3B do niniejszej 
umowy. 

4.  Uregulowanie należności nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 
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5.  Za termin zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać kwotę 
wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy. 

6.  Zamawiający  na życzenie Wykonawcy będzie potwierdzał stan należności. 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 10% łącznej kwoty na którą opiewa wartość brutto niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia,  
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) za każdy dzień opóźnienia w  realizacji umowy w zakresie wdrożenia systemu automatycznej  
identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny w wysokości 0,49%  łącznej kwoty na którą 
opiewa wartość brutto niniejszej  umowy. 

c) w przypadku niedostarczenia w wymaganym przez Zamawiającego terminie dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa § 1 pkt 9 
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień 
zwłoki.  

d) 0,49% ceny brutto niedostarczonej bielizny oraz pozostałego asortymentu zgodnie z zamówieniem 
cząstkowym za każdy dzień opóźnienia w dostawie, licząc od dnia następnego po dniu w którym dostawa 
miała nastąpić. 

2. W przypadku wykonania usługi o niewłaściwej jakości Wykonawca wykona ponownie  pranie na własny koszt   
w terminie do 3 dni. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w razie zaginięcia lub zniszczenia rzeczy przyjętych przez Wykonawcę do 
prania, wypłaci Zamawiającemu  równowartość zaginionych lub zniszczonych rzeczy. Cenę ustali się według 
obowiązującego cennika z uwzględnieniem stopnia zużycia. 

4. W przypadku każdorazowego komisyjnego i protokolarnego stwierdzenia nieprzestrzegania postanowień 
umowy, a  szczególnie w zakresie naruszenia któregokolwiek z wymagań określonych w Załączniku nr 1 do  
SIWZ  Zamawiającemu  przysługuje prawo naliczenia kary w wysokości 300 zł (słownie trzysta złotych 
00/100). Brak podpisu pracownika/przedstawiciela Wykonawcy w protokole wynikający np. z odmowy jego 
podpisania winien być odnotowany w protokole i nie wpływa na ważność tego protokołu ani ustaleń w nim 
zawartych 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, 
poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznej kwoty na którą opiewa wartość 
brutto niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach 
Kodeksu Cywilnego, jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. 

8. W przypadku opóźnienia zapłaty za usługę poza termin wyznaczony w § 4  ust. 3  Wykonawcy przysługuje 
prawo  naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

9. W przypadku nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy przez Wykonawcę, 
poza karami umownymi, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy  z winy Wykonawcy. 

§ 6 
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy  

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym. 

2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego, 
o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią  inaczej. 

§ 8 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej w formie: 

……………. …………………………..(forma zgodna z art. 148 ust. 1 ustawy) na kwotę ………………………… 
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2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy możliwość dokonania zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami art. 149 ustawy. Zmiana taka nie stanowić będzie zmiany 
zapisów umowy, lecz wymaga jedynie pisemnego poinformowania Zamawiającego o zamiarze takiej zmiany 
i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego na jej dokonanie. 

§ 9 
Ewentualne spory wynikające z realizacji zawartej umowy Strony będą się starały rozwiązywać polubownie,  
a jeżeli to nie przyniesie rozwiązania, będą  rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 
zmiany. 

§ 11 
Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu wykonania umowy zawartej  
z Zamawiającym nastąpić może w trybie i na zasadach o którym mowa w art. 54 ust. 5 z dnia 15 kwietnia 2011,  
o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). 

 
§ 12 

1. Zamawiający posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania odpowiadający wymaganiom norm ISO 
9001,  ISO 14001 i PN-N 18001 do przestrzegania których zobowiązuje się Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji świadczeń z zakresu usług będących przedmiotem 
zamówienia do spełniania wymagań ZSZ, a w szczególności: 

 przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Zamawiającym umowy, 
  udostępnienia do audytowania obszarów objętych współpracą z Zamawiającym, 
  zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, 
 minimalizowania ilości powstałych odpadów, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie obowiązków określonych w 
ust.1 i 2. 

4. Wykonawca wskazuje osobę odpowiedzialną za współpracę z Koordynatorem ds. normy środowiskowej - w 
osobie ………………………………………………………… . 

5. Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność z tytułu wykonywania ww. obowiązków, w szczególności z tytułu 
przestrzegania przepisów prawnych regulujących zasady postępowania z odpadami. 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

Wykonawca                                                                                           Zamawiający 
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Załącznik nr 4  

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: P/14/2017 „Usługi prania bielizny pościelowej wraz z  dzierżawą  i wdrożeniem systemu 

automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny oraz pranie pozostałych 

asortymentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi 

ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole 

prowadzonego przez 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  
ul. Wodociągowa 4, 45 – 221 Opole. 

 

oświadczam, co następuje: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

_________________ dnia ____ ____ 2017 roku 

___________________________ 
                  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art1. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 2)ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze…………… 

_________________ dnia ___ ___ 2017 roku   ___________________________ 
        (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

                                                           
1
 Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy zachodzą okoliczności dotyczące wykluczenia. W przeciwnym 

przypadku punkt pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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Oświadczenie podmiotu  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA2: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

_________________ dnia ___ ___ 2017 roku 

 
___________________________(podpis

(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

_________________ dnia ____ ____ 2017 roku 

_________________________ 
       (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

                                                           
2
 Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt 

pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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załącznik nr 4 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………..……………………………… 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: P/14/2017 „Usługi prania bielizny pościelowej wraz z  dzierżawą  i wdrożeniem systemu 

automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny oraz pranie 

pozostałych asortymentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego 

im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole 

prowadzonego przez 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  
ul. Wodociągowa 4, 45 – 221 Opole. 

 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW3:  

 

                                                           
3
 Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt 

pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………….., w następującym zakresie: 

……………………………………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

           ………………………………………… 

  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

               ………………………………………… 
  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 5  

 

 

 
 
 

ZNAK SPRAWY P/14/2017 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „Usługi prania bielizny pościelowej wraz z  dzierżawą  i wdrożeniem systemu 
automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia bielizny oraz 
pranie pozostałych asortymentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole 

 
Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w w/w 

postępowaniu, oświadczam że: 

 nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  z żadnym 

Wykonawcą który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu* 

 należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z niżej 

wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

W związku z powyższym do oświadczenia dołączam dowody, że powiązania z w/w Wykonawcami nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*.  

 

 

 *- niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………………..………………………… 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 
Pieczątka  firmowa Wykonawcy 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP 
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załącznik nr 6 
WYKAZ WYKONANYCH (WYKONYWANYCH) USŁUG 

 
 

ZNAK SPRAWY P/14/2017 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „Usługi prania bielizny pościelowej wraz z  dzierżawą  i wdrożeniem 
systemu automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia 
bielizny oraz pranie pozostałych asortymentów Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi ul. 
Wodociągowa 4, 45-221 Opole 

 
 

L.p. 
Nazwa 
usługi 

Wartość 
netto w 

PLN 
 

Przedmiot usługi 
potwierdzający 

spełnienie 
warunku udziału 
w postępowaniu 

Data 
wykonania/wykonywania Odbiorca 

(nazwa, 
adres) 

Nazwa 
Wykonawcy4 

początek  
(data) 

zakończenie 
(data)  

1.        
 
 

2.        
 
 

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć poświadczenie, że dostawy wskazane w tabeli powyżej 
zostały wykonane należycie. 

 
 
 
Data i podpis osoby upoważnionej  
do podpisania niniejszej oferty 
 
 
………………………………… 
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załącznik nr 7 
 

Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy. 
 

ZNAK SPRAWY P/14/2017 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „Usługi prania bielizny pościelowej wraz z  dzierżawą  i wdrożeniem 
systemu automatycznej  identyfikacji radiowej do bezdotykowego liczenia 
bielizny oraz pranie pozostałych asortymentów Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi ul. 
Wodociągowa 4, 45-221 Opole 

 
 
 

L.p. 
Nazwa urządzenia technicznego                

i wyposażenia 
Ilość 

wymagana 

Podać 
(nazwa, rok 
produkcji) 

Podstawa 
dysponowania 

(własny*/dzierżawio
ny*/udostępniony* 

przez inny 
podmiot) 

1 pralnica tunelowa  1 
  

2 komora do dezynfekcji materacy  1   

3 agregat chemiczny 1   

4 automatyczne urządzenie myjąco-

dezynfekujące wózki transportowe 
1   

5 system RFID 1   

6 stacja dozowania proszków i płynów 1   

 
 

 
Data i podpis osoby upoważnionej  
do podpisania niniejszej oferty 
 
 
……………………………… 

 


