
Ogłoszenie nr 500095351-N-2018 z dnia 27-04-2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi:
Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 533392-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500061868-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, Krajowy
numer identyfikacyjny 63982000400000, ul. ul. Poznańska  30, 64300   Nowy Tomyśl, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4427314, 4427311, e-mail spzoz18@post.pl, faks
614 422 152.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-nowytomyśl.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą
bielizny

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SPZOZ_NT/DZP/PN/02/18
II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Zamawiającego kompleksowych usług
pralniczych bielizny i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny w systemie RFID -
bezdotykowego monitorowania bielizny. Szacunkowa roczna ilość prania wynosi: • ok. 23.000
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kg prania bielizny będącej własnością Zamawiającego, • ok. 70.000 kg prania bielizny
wydzierżawionej od Wykonawcy, • ok. 6.000 sztuk prania odzieży ochronnej będącej własnością
Zamawiającego, Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia do 20% ilości
zamówienia podstawowego na zasadach prawa opcji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o
zamiarze skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy. Prawo opcji nie stanowi
jednak obowiązku, z którego Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie wobec Zamawiającego.
Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej odbywać się będzie zgodnie z: a) wymogami
sanitarno - epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od rodzaju
asortymentu prania, stopnia jego zabrudzenia i skażenia, w szczególności wymaganiami
dotyczącymi pralni z barierą higieniczną, czyli mechanicznym i funkcjonalnym podziałem na
strefę brudną i czystą; procedur higienicznych, możliwości wykonania wymazów bielizny
czystej; b) technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia
bezwzględnie przestrzegając w tym względzie zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Państwowego Zakładu Higieny [PZH], c) Ustawą o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 151 z późn. zm.); 2) Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wykonanie usługi
pralniczej w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli, w
szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej [PIS] i Państwowej Inspekcji Pracy [PIP].
Wykonawca musi posiadać pozytywną opinię PIS na świadczenie usług pralniczych oraz
pozytywną opinię tego organu pod względem spełnienia warunków sanitarnych środków
transportu, którymi Wykonawca będzie realizował odbiór i dostawę poszczególnych partii
prania. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy
przedstawienia jeden raz na kwartał badań mikrobiologicznych czystości wypranej bielizny. 3)
Kompleksowa usługa pralnicza bielizny i odzieży szpitalnej będąca przedmiotem niniejszego
zamówienia obejmuje w zależności od rodzaju powierzonego asortymentu prania: - dezynfekcję,
- pranie, - czyszczenie chemiczne, - krochmalenie, - suszenie, - maglowanie, - prasowanie, -
bieżące reperacje, - segregację i pakowanie Szczegółowy opis i wymagania dotyczące
przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały określone w załączniku nr 1A do
SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który zawiera stan bielizny potrzebny do
funkcjonowania oddziałów. Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji
przedmiotu zamówienia przedstawione są również we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr
5 do SIWZ. 4) Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał przy realizacji zamówienia pracowników na
podstawie umowy o pracę tzn. osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu
zamówienia polegające na: praniu, maglowaniu, suszeniu, składaniu, sortowaniu, pakowaniu,
znakowaniu, transportowaniu jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.
U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania
udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących w/w czynności poprzez żądanie
dostarczenia przez wykonawcę lub podwykonawcę: - oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia, - kopii
umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz
zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu; - dokumentów
potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek),
które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub
zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. W przypadku nie przedłożenia przedmiotowych
dokumentów na wezwanie zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych oraz odstąpienia
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od umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 98310000-9

Dodatkowe kody CPV: 98311000-6, 98315000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 795288.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRALNIA LUBOŃ SpÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Szkolna 18
Kod pocztowy: 62-030
Miejscowość: Luboń
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
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nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 817359.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 817359.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 817359.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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