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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322905-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2016/S 180-322905
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.: +48 746489700
E-mail: agnieszka.rudzka@zdrowie.walbrzych.pl
Faks: +48 746489700
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zdrowie.walbrzych.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rudzka
Tel.: +48 746489700
E-mail: agnieszka.rudzka@zdrowie.walbrzych.pl
Faks: +48 746489700
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie w okresie 48 miesięcy usługi pralniczej dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Numer referencyjny: Zp/76/PN-75/16

II.1.2)

Główny kod CPV
98310000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi pralniczej dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 48 miesięcy usługi pralniczej obejmującej
dezynfekcję, pranie, suszenie, prasowanie bielizny szpitalnej: pościelowej, operacyjnej, noworodkowej,
ręczników, ścierek, piżam, ubrań ochronnych, koców, mopów, ścierek do sprzątania oraz obejmującej transport
bielizny szpitalnej.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
98311000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego (przekazywanie i odbiór bielizny) oraz siedziba Wykonawcy (właściwa usługa
pralnicza).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi pralniczej dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 48 miesięcy usługi pralniczej obejmującej
dezynfekcję, pranie, suszenie, prasowanie bielizny szpitalnej: pościelowej, operacyjnej, noworodkowej,
ręczników, ścierek, piżam, ubrań ochronnych, koców, mopów, ścierek do sprzątania oraz obejmującej transport
bielizny szpitalnej.
3. W postępowaniu mogą wziąść udział Wykonawcy:
— dysponujący pralnią/pralniami spełniającymi wymogi ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst. jedn. Dz.U. 2013 poz. 947) oraz spełniający wszystkie wymagania
sanitarne w zakresie prania i dezynfekcji bielizny potwierdzające systematyczne przeprowadzanie badań
mikrobiologicznych powierzchni płaskich, wózków transportowych, rąk pracowników i skuteczności dezynfekcji
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komorowej i posiada aktualny dokument (zaświadczenie, opinia, decyzja, postanowienie) wydany przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
— gwaranujący ciągłość wykonywanej usługi w przypadku awarii pralni podstawowej tj. posiadający co najmniej
dwie pralnie usytuowane w różnych miejscach lub mający możliwość wykonywania przedmiotowej usługi przy
udziale innego podmiotu z którym posiada zawartą umowę, z której wynika, że będzie w stanie w każdym
terminie wykonać w zastępstwie, na rzecz Zamawiającego, usługę pralniczą zgodnie z wymogami sanitarnojakościowymi obowiązującymi w pralni podstawowej, w ilości ok. 1 500 kg dziennie,
— świadczący usługi pralnicze zgodne z wymaganiami Państwowego Zakładu Higieny oraz Państwowej
Inspekcji Sanitarnej lub z wymaganiami uprawnionego podmiotu mającego siedzibę w innym państwie
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
— świadczący usługi pralnicze przy użyciu środków piorąco-dezynfekcyjnych (dezynfekcja o spectrum działania
bakteriobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym) posiadających niezbędne certyfikaty, atesty i
wpisy do rejestrów dopuszczających ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej, a w przypadku środków do
prania bielizny noworodkowej, niemowlęcej i dziecięcej przy użyciu środków pozytywnie zaopiniowanych przez
Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka lub przez uprawniony podmiot mający siedzibę w innym
państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
— spełniający poniższe wymogi techniczno-sprzętowe, tj.:
a) pomieszczenia pralni będą urządzone w sposób zapewniający zachowanie bariery higienicznej rozumianej,
jako całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny szpitalnej czystej z brudną oraz pracowników tych dwóch
stref,
b) w pralni muszą być urządzone:
— strefa brudna,
— strefa czysta,
— trójstopniowa śluza szatniowa usytuowana między strefą czystą i brudną oddzielająca oba obszary ścianą do
pełnej wysokości,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu (przed podpisaniem umowy przetargowej) do umowy zawartej
między Wykonawcą, a innym podmiotem który udostępni swoją pralnię Wykonawcy w przypadku awarii jego
pralni. Pralnia udostępniona Wykonawcy przez inny podmiot winna spełniać tak jak podstawowa wszystkie
wymogi ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst. jedn.
Dz.U. 2013, poz. 947).
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, który w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Wzór oferty”
oświadczy, iż posiada certyfikaty ISO-9001, ISO-14001 oraz certyfikatu – norma PN-EN 14065, do przekazania
Zamawiającemu do wglądu oryginałów lub kopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) w/w certyfikatów.
4. Ilość bielizny szpitalnej w kg w ciągu 48 miesięcy wynosi około 1 600 000 kg.
Nie zrealizowanie umowy w zakresie szacunkowej ilości kg nie może stanowić podstawy do roszczeń
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podana ilość
jest wartością szacunkową.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. :posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
a) na podstawie aktualnego dokumentu (zaświadczenie, opinia, decyzja, postanowienie) wydanego przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzający spełnienie przez pralnię (w której
wykonywana będzie usługa) wymagań sanitarnych w zakresie prania i dezynfekcji bielizny i potwierdzający
systematyczne przeprowadzanie badań mikrobiologicznych powierzchni płaskich, wózków transportowych, rąk
pracowników i skuteczności dezynfekcji komorowej,
b) na podstawie aktualnego dokumentu tj. zaświadczenie, opinia, decyzja, postanowienie (wydanego nie
wcześniej niż 6 m-cy przed terminem przekazania dokumentu) przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego potwierdzającego spełnianie wymagań sanitarnych dla środka transportu podległego właścicielowi
pralni przeznaczonego do przewozu bielizny z Zakładów Opieki Zdrowotnej,
c) posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
d) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie
zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
e) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – na podstawie
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
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f) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego –na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę
aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wyżej wymienionych w pkt. c, d,
e, f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj.:
— na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1
500 000 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj.:
— 1) posiadanie zdolności technicznych w zakresie świadczenia usług:
a) na podstawie wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, 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, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. przedstawienie co najmniej dwóch dowodów dotyczących
świadczenia usług o charakterze usługi przedmiotowej o wartości rocznej minimum 1 000 000 PLN brutto dla
każdej z usług,
b) na podstawie oświadczenia o posiadaniu własnych pralni Wykonawcy wraz z ich wykazem – Załącznik nr 3
do SIWZ,
c) na podstawie oświadczenia że w przypadku awarii pralni podstawowej Wykonawca zapewnia świadczenie
ciągłości usługi pralniczej przez pralnię udostępnioną przez inny podmiot, spełniającą wszystkie wymagania
sanitarne postawione pralni podstawowej tj. wymogi ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednol. Dz.U. 2013 poz. 974),- dotyczy podmiotów które posiadają
tylko jedną pralnię.
d) na podstawie wykazu posiadanych środków transportu przeznaczonych do przewozu bielizny szpitalnej z
podaniem ich ładowności i numerów rejestracyjnych oraz informacji które samochody będą użyte do realizacji
niniejszej usługi,
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e) na podstawie wykazu środków piorąco-dezynfekcyjnych wraz z niezbędnymi certyfikatami, atestami i wpisami
do rejestrów dopuszczających ich stosowanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej,
2) potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
a) na podstawie oświadczenia, że spełniają wszystkie wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ w zakresie
świadczenie przez okres 48 miesięcy usługi pralniczej obejmującej dezynfekcję, pranie, suszenie, prasowanie
bielizny szpitalnej: pościelowej, operacyjnej, noworodkowej, ręczników, ścierek, piżam, ubrań.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zlecać będzie, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi pralniczej obejmującej
dezynfekcję, pranie, suszenie, prasowanie bielizny szpitalnej: pościelowej, operacyjnej, noworodkowej,
ręczników, ścierek, piżam, ubrań ochronnych, koców, mopów i ścierek do sprzątania oraz obejmującej transport
bielizny szpitalnej – o łącznej wadze około 1 600 000 kg w okresie 48 miesięcy obowiązywania umowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż nie zrealizowanie umowy w zakresie szacunkowej ilości kg nie może
stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Podana ilość jest wartością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w
zależności od potrzeb Zamawiającego.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2016
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2016
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
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Sala konferencyjna przy sekretariacie Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 4.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej z wyłączeniem składania ofert.
Zamawiający przewiduje zmianę umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
2.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – musi zostać wypełniony przez Wykonawcę w częściach:
— Część I – „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub
podmiotu zamawiającego”,
— Część II – „Informacje dotyczące Wykonawcy” – pkt. A, B, C, D,
. Część III – „Podstawy wykluczenia” – pkt. A, B, C, D,
— Część IV „Kryteria kwalifikacji”:
— pkt. A,
— pkt. B ppkt. 5,
— pkt. C ppkt. 1b, 5, 9, 10,
— pkt. D,
— Część VI „Oświadczenia końcowe”.
3. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
— 140 000 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy zł).
Datą uznania wpłaty będzie data wpływu na konto Zamawiającego.
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało
wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.
4. Pozostałe dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 26 ustawy Pzp:
— Minimum 2 zaświadczenia (opinie, wyniki badań itp.) wystawione przez Sanepid lub inną uprawnioną do
kontroli sanitarnej jednostkę (podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) w okresie od 1.10.2015 do dnia przekazania dokumentów. Zaświadczenia mają dotyczyć tego
samego rodzaju badania, opinii i mają być wystawiane nie częściej niż raz na 2 tygodnie i nie rzadziej niż raz na
6 miesięcy.
Poszczególne wyniki badań, opinie muszą udokumentować w każdym przypadku:
— czystość mikrobiologiczna odzieży szpitalnej – min. 1 szt.,
— czystość mikrobiologiczna bielizny szpitalnej – min. 1 szt.,
— czystość mikrobiologiczna rąk pracowników – min. 1 szt.,
— czystość mikrobiologiczna pow. płaskich (taśmy, blaty, stoły) – min. 1 szt.,
— czystość mikrobiologiczna wózków transp. wewn. – min. 1 szt.,
— opinia o pracy pralni w systemie bariery higienicznej.
Wszystkie dokumenty muszą być wydanie dla pralni podstawowej zgłoszonej do wykonania usługi i spełniać
obowiązujące normy i przepisy w zakresie sanitarno-epidemiologicznym dla placówek służby zdrowia, w
szczególności ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( tekst
jednol. Dz.U. 2013 poz. 974).
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— Aktualny dokument tj. zaświadczenie, opinia, decyzja, postanowienie, wydany (nie wcześniej niż 6 mcy przed terminem przekazania dokumentu) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
potwierdzający spełnianie wymagań sanitarnych dla środka transportu podległego właścicielowi pralni
przeznaczonego do przewozu bielizny z Zakładów Opieki Zdrowotnej.
— Oświadczenie, że w przypadku awarii pralni podstawowej Wykonawca zapewnia świadczenie ciągłości
usługi pralniczej przez pralnię udostępnioną przez inny podmiot, spełniającą wszystkie wymagania sanitarne
postawione pralni podstawowej tj. wymogi ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednol. Dz.U. 2013 poz. 974) – Załącznik nr 4 do SIWZ.( wymagane od
podmiotów które wykażą posiadanie tylko jednej pralni).
— Oświadczenie o posiadaniu własnych pralni Wykonawcy wraz z ich wykazem – Załącznik nr 3 do SIWZ.
— Wykaz środków piorąco-dezynfekcyjnych wraz z niezbędnymi certyfikatami, atestami i wpisami do rejestrów
dopuszczających ich stosowanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

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

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2016

17/09/2016
S180
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9/9

