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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

pod nazwą:  świadczenie usług w zakresie prania bielizny i pościeli szpitalnej 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:     www.olmedica.pl
Numer ogłoszenia: 61959 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016 

1) Określenie przedmiotu zamówienia

       Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania, reperacji oraz prasowania bielizny i 
pościeli szpitalnej pochodzącej z bloku operacyjnego, oddziału dziecięcego, neonatologicznego, ginekologiczno - 
położniczego, chirurgicznego, wewnętrznego, izby przyjęć, jednostek diagnostycznych, pracowni i sterylizatorni w 
ilości około 110 000 kilogramów w ciągu 36 miesięcy trwania umowy (w ilości +/ - 3000 kilogramów miesięcznie)
wraz z transportem. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9. 
    Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 
    Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca dołączy do oferty 
zaświadczenie, opinię lub protokół z kontroli, wydany przez właściwego terytorialnie 
Inspektora Sanitarnego, dotyczący przeciwwskazań dla prania bielizny szpitalnej z 
uwzględnieniem prania bielizny niemowlęcej i noworodkowej, wydane nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem składania ofert.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 
wykonał lub wykonuje nadal co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług 
pralniczych dla jednostek służby zdrowia o wartości min. 70 000,00 zł. w ciągu jednego 
roku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji potwierdzających 
należyte wykonanie zamówienia

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje 
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oddzielnymi środkami transportu na brudną i czystą bieliznę, lub środkami transportu 
posiadającymi szczelną i podzieloną komorę załadunkową tak, aby bielizna czysta nie 
miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z brudną bielizną. Fakt ten musi być 
udokumentowany stosowną Opinią wystawioną przez Państwowego - właściwego ze 
względu na miejsce wykonywania zleconej usługi - Inspektora Sanitarnego. Dokument 
winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem do składania ofert.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. Ocena dokonana 
zostanie na podstawie złożonych wymaganych dokumentów i oświadczeń.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawcy złożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych,  głównych dostaw lub usług,  w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z  właściwego rejestru lub z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu
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wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

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

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie  otwarto jego likwidacji  ani  nie  ogłoszono upadłości  -  wystawiony nie  wcześniej  niż  6
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż
6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
1.Zaświadczenie,  opinię  lub  protokół  z  kontroli,  wydany  przez  właściwego  terytorialnie
Inspektora  Sanitarnego,  dotyczący  przeciwwskazań  dla  prania  bielizny  szpitalnej  z
uwzględnieniem prania bielizny niemowlęcej  i  noworodkowej,  wydane nie wcześniej  niż  6
miesięcy  przed  terminem  składania  ofert.  2.  Wykonawca  dołączy  zaświadczenie,  protokół
kontroli lub opinię sanitarną z potwierdzeniem, że pojazd przeznaczony do przewozu bielizny
szpitalnej  spełnia  wymogi  sanitarne,  dokument winien być  wystawiony nie  wcześniej  niż 6
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miesięcy przed terminem do składania ofert.
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz oferty wg załączonego wzoru - OFERTA, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) 
dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa 
lub innych dokumentów rejestrowych (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 95 

• 2 - termin płatności - 5 

IV.2.2) 

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.olmedica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Olmedica w Olecku Sp. 
z o o 19 - 400 Olecko ul. Gołdapska 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
09.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Olmedica w Olecku ul. Gołdapska 1 - kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy 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

Zatwierdził :
                    Prezes Zarządu "Olmedica" w Olecku Sp z o o 

  mgr Katarzyna Mróz
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