
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 

http://www.spzozlesko.pl
Ogłoszenie nr 47581 - 2017 z dnia 2017-03-21 r. 

Lesko: usługa prania i dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej różnego rodzaju
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie 
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność 
ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową 
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  nie 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 
2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  tak 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Łukasz Podkalicki
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe 
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
– mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 37044507200000,    
ul. ul. Kazimierza Wielkiego  4, 38600   Lesko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4696408 w. 14,
e-mail zampub-spzozlesko@wp.pl, faks 134 696 408. Adres strony internetowej (URL): www.spzozlesko.pl
Adres profilu nabywcy: zamowienia@spzozlesko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zdrowie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku 
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z 
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): nie
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  tak 
www.spzozlesko.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak 
Inny sposób:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku , ul. K. Wielkiego 4, 38-600 Lesko
- pocztą kurierską, pocztą, osobiście sekretariat budynek Przychodni SPZOZ Lesko 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie 
Adres: 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

http://www.spzozlesko.pl/


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa prania i dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej różnego rodzaju
Numer referencyjny: ZP 2/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  nie 
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
II.4) 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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych usług pralniczych odzieży i 
bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od 
asortymenty, a w tym: bielizna pościelowa biała i kolorowa, bielizna i pościel operacyjna, odzież ochronna i robocza pracowników, 
koce, materace, pokrowce, poduszki z pierza i wełniane, kołdry, piżamy, koszule nocne, ręczniki, ścierki, mopy, wertikale, firanki i 
inne materiały wg potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku. Usługi obejmują: odbiór do prania 
brudnej bielizny, moczenie, pranie wodne, czyszczenie chemiczne, prasowanie, suszenie odkażanie termiczno - chemiczne, 
dezynfekcję materacy w komorze dezynfekcyjnej wyposażonej w rejestrator i drukarkę parametrów procesu dezynfekcji, naprawę 
bielizny uszkodzonej podczas prania lub czyszczenia (cerowanie, przyszywanie guzików, wstawianie gumek itp.w przypadku 
uszkodzenia przez wykonawcę), prasowanie, maglowanie, sortowanie i pakowanie, transportem upranego asortymentu (rozładunek i
załadunek) bielizny w oznakowanych opakowaniach zgodnych z zaleceniami Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu 
określony został w zał nr 1 do siwz. Szacunkowa ilość pranej bielizny szpitalnej oraz odzieży medycznej i ochronnej wynosi ok. 147
600 kg przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy
II.5) Główny kod CPV: 98310000-9 Dodatkowe kody CPV:98315000-4, 98311000-6, 60000000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  Waluta:  PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie 
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy 
Pzp: tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w 67 
ust.1 pkt.7 uPzp. W sytuacjach Kryzysowych Państwa Polskiego, polegające na powtórzeniu podobnych dostaw jak opisane w 
niniejszym postępowaniu i wzorze umowy, które zostały również uwzględnione obliczaniu wartości zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na 
który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 36 data rozpoczęcia: 03/04/2017 data zakończenia: 31/03/2020
II.9) Informacje dodatkowe: Pralnia, w której będzie realizowana usługa, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 r. poz. 739). Stosowane środki piorące muszą posiadać 
odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania i używania zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, są to 
atesty, certyfikaty i wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych na potwierdzenie działania dezynfekującego w procesie prania. 
Wykonawca winien przedkładać badania mikrobiologiczne wykonane w pralni potwierdzone przez Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną dokumentujące skuteczność prania i dezynfekcji – dokument z okresu ostatnich trzech miesięcy. Zamawiający 
wymaga zgodnie z art. 29 ust.3a, aby wykonawca ( podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 
czasu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U z 2016 r. po 1666 ) z 
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia osoby wykonując czynności zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający 
przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 100, poz. 646).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów
Określenie warunków: a) pralnie, w której będzie realizowana usługa, winna posiadać pozytywną opinie sanitarna w sprawie oceny 
pomieszczeń przeznaczonych na usługi pralnicze, w tym w zakresie prania bielizny szpitalnej, wystawioną przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną (właściwą miejscowo). b) Wykonawca winien posiadać aktualne zaświadczenie lub opinie Stacji Sanitarno 



-Epidemiologicznej, że pralnia podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych w ustawie o Inspekcji sanitarnej oraz spełnia 
wymogi pozwalające na wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, a pomieszczenia, urządzenia, 
wyposażenie pralni, w której będzie wykonywane usługi, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 10 listopada 
2006 r., w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
określone w ustawie o działalności lecznicze. c) Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję, zezwolenie lub opinię właściwego 
organu epidemiologicznego potwierdzającą, że Wykonawca dysponuje pralnią posiadającą pełną barierę higieniczną, na wykonanie 
usługi prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej ( dla zakładów opieki zdrowotnej)
Informacje dodatkowe Na podstawie art. 26 ust 2 uPzp Zamawiający wezwie Wykonawce, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 1) posiada zezwolenie właściwego organu Inspekcji Sanitarnej na 
transport bielizny szpitalnej oraz bielizny zakaźnej (dla Zakładów Opieki Zdrowotnej) 2) zachowuje procedury (technologie) 
przyjmowania, prania, postępowania z pieluchami, bielizną noworodkową oraz bielizną zakaźną obowiązującymi przepisami, 
Wykonawca zobowiązuje się do osobnego prania i dezynfekcji bielizny zamawiającego noworodkowej i operacyjnej w warunkach 
zgodnych z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi. 3) Na czas trwania umowy Wykonawca będzie dysponował zapleczem 
technicznym w postaci pralni rezerwowej w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług pralniczych w przypadku awarii lub 
innych sytuacji losowych. Pralnia zastępcza powinna posiadać pozytywną opinię wydaną przez właściwego Inspektora Sanitarnego 
spełniającą wymogi zapisane w siwz. 4) Wykonawca winien do wykonania usługi stosować środki piorące, piorąco- dezynfekcyjne 
z zastosowaniem środków piorąco - dezynfekcyjnych skutecznie działających na bakterie (B), pratki gruźlicy (Tbc), wirusy (V), 
grzyby (F) wpisanych do Rejestru Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych i dopuszczonych do obrotu na terenie naszego 
kraju lub Unii Europejskiej oraz zaopatrzonych w deklaracje zgodności CE., 5) Na czas realizacji usługi w zakresie realizacji 
zamówieni Wykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666) z uwzględnieniem minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. oraz zgodnie wymogami 
art. 29ust. 3a ustawy Pzp ( dotyczy to również podwykonawcy) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub 
we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe: Na podstawie art. 26 ust 2 uPzp Zamawiający wezwie Wykonawce, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp. 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, 
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA
KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 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 uPzp; 2) w celu potwierdzenia
braku podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp 
Wykonawcy mają złożyć stosownie do treści art. 24 ust. 23 uPzp. Wobec czego Wykonawca w terminie 3 dni (trzech) od zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp Wykonawca składa :a) oświadczenie wykonawcy o przynależności 
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 uPzp - (według wzoru – załącznik nr 4 do 



siwz) b) w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia – wykonawca składa dokumenty na wezwanie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) pozytywna opinia sanitarna w sprawie oceny pomieszczeń przeznaczonych na usługi pralnicze, w tym w zakresie prania bielizny 
szpitalnej, wystawioną przez Państwową Inspekcję Sanitarną (właściwą miejscowo) 2) aktualne zaświadczenie lub opinie Stacji Sanitarno 
-Epidemiologicznej, że pralnia podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych w ustawie o Inspekcji sanitarnej oraz spełnia wymogi 
pozwalające na wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, 3)aktualną koncesję, zezwolenie lub opinię 
właściwego organu epidemiologicznego potwierdzającą, że Wykonawca dysponuje pralnią posiadającą pełną barierę higieniczną, na 
wykonanie usługi prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej ( dla zakładów opieki zdrowotnej) 4) zezwolenie lub opinie właściwego 
Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych i dopuszczenie ich do transportu bielizny szpitalnej, dwa 
samochody(do transportu bielizny czystej i brudnej)lub jeden z podziałem na część brudną i czystą, – wykonawca składa dokumenty na 
wezwanie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,o których 
mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:1) pkt 1 ww. Rozporządzenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz ust. 5 pkt 1 uPzp, 2) pkt 2-4 ww. Rozporządzenia – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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, b) nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit.
a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt 1
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio 
wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub 
przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. 4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument, o którym mowa powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 oraz 
ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
tej osoby.
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie 



Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  Przewidywana minimalna liczba wykonawców  Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:  maksymalna liczba wykonawców
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:   z jednym wykonawcą 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie 
Informacje dodatkowe: Projekt umowy zawarty w Rozdz. 23 siwz
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy 
ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 
ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich 
udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli 
licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Aukcja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

CENA 60

JAKOŚĆ 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące 



podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
nie dotyczy 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny 
ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń 
informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo 
ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu
zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 1)stawki podatku od towarów i usług: a) zmiany stawek podatku VAT, przy czym zmianie
ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian,b) zmiana cen, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, 
2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,". 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 
zmiany formy prawnej, zmiany nazwy, firmy, zmiany adresu Zamawiającego lub Wykonawcy - spisanie aneksu do Umowy 
uwzględniającego dokonane zmiany; zmiany rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego - pisemna informacja z podaniem 
nowych danych, zmiana nie wymaga spisania aneksu do Umowy; obniżenie ceny netto przedmiotu zamówienia - zmniejszenie 
wynagrodzenia netto Wykonawcy, usługa prania po cenach netto, niższych niż ustalone w Umowie, z zastrzeżeniem warunków 
dotyczących ich jakości określonych w SIZW i Umowie, podpisanie aneksu do Umowy; zmiany przepisów prawa; zmiany miejsca 
świadczenia usługi; zmiany organizacyjnej po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego w szczególności w przypadku gdy nastąpi zmiana 
adresu, siedziby bądź konieczności dodatkowego świadczenia usług w innej lokalizacji Zamawiającego lub ograniczenia świadczenia usług
w jednej lub kilku lokalizacjach. zmiany organizacyjnej powodującej konieczność zmiany sposobu świadczenia usług w tym korzystania z 
innych pomieszczeń zmiany godzin świadczenia usług, sposobu przygotowywania, dostawy „ bielizny szpitalnej, ; zmiany w zakresie 
zamiany podwykonawców w przypadku: - wprowadzenia nowego podwykonawcy, - rezygnacji podwykonawcy, ( jeżeli dotyczy). Wyżej 
wymienione zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej netto wskazanej w ofercie. Zmiany kluczowego personelu 
Wykonawcy/Zamawiającego nie skutkują koniecznością zmiany Umowy. Wykonawca zapewni stałość ceny netto- brutto przez okres 
obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli cena netto ulegnie obniżeniu, wówczas Wykonawca będzie świadczył usługi 
Zamawiającemu w takiej niższej cenie, stosowanej wobec innych odbiorców. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług, 
zmiana cen brutto następuje z mocy prawa. Nowe ceny brutto obowiązują od chwili ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i 



usług. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług, a Wykonawca wyraża zgodę na zmiany polegające na zwiększeniu lub
zmniejszeniu o 10±20% liczby przedmiotu usług w sytuacji Kryzysowych Państwa Polskiego przy zachowaniu ceny jednostkowej do 
kwoty wartości maksymalnej, o której mowa w § 2 ust. 1, przy uwzględnieniu zmiany wartości Umowy związanej ze zmianą podatku VAT.
Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków Umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneks. Ceny za 1 kg. zaoferowane 
w ofercie pozostają bez zmian
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy zapakować w oddzielną kopertę i oznaczyć 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29/03/2017, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  > Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień 
na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda, aby w przypadku wystąpienia podwykonawstwa, Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcy i wskazania firm podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w pw. postępowaniu: zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu druk OFERTA nr 2.W przypadku pw. usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi SPZOZ Lesko, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile są znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nim, 
zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację usługi. Jeżeli zimna albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 uPzp , w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wskazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie 
podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepisy art.
36ba stosuje się wobec dalszych podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.


