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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
PL113
ul. Pabianicka 62
Łódż
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wojciechowska-Cholewa
Tel.:  +48 426895912
E-mail: b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.kopernik.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
PL113
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria Szpitala
Tel.:  +48 426895264
E-mail: szpital@kopernik.lodz.pl 
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

mailto:b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
mailto:szpital@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
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II.1.1) Nazwa:
usługa prania i serwisu bieliźniarskiego w technologii RFID UHF dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: 100/ZP/17

II.1.2) Główny kod CPV
98310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem bielizny
ogólnoszpitalnej należącej do Zamawiającego, jak i bielizny dzierżawionej od Wykonawcy, serwis bieliźniarski,
czyszczenie chemiczne z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych, prowadzenie magazynów
bielizny czystej i brudnej oraz kompleksowe wdrożenie systemu służącego do automatycznej identyfikacji,
wydawania i odbierania asortymentu szpitalnego - bielizny pościelowej , operacyjnej z możliwością
automatycznego rozdziału bielizny na poszczególne oddziały/komórki organizacyjne w technologii RFID UHF
przy wykorzystaniu automatów do wydawania i odbierania bielizny operacyjnej szpitala. Szczegółowy opis
usługi/przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,
będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres t

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
98315000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1.1 Wykaz punktów dla których będą świadczone usługi:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
a) ul. Pabianicka 62
b) Al. Piłsudskiego 71

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem bielizny
ogólnoszpitalnej należącej do Zamawiającego, jak i bielizny dzierżawionej od Wykonawcy, serwis bieliźniarski,
czyszczenie chemiczne z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych, prowadzenie magazynów
bielizny czystej i brudnej oraz kompleksowe wdrożenie systemu służącego do automatycznej identyfikacji,
wydawania i odbierania asortymentu szpitalnego - bielizny pościelowej , operacyjnej z możliwością
automatycznego rozdziału bielizny na poszczególne oddziały/komórki organizacyjne w technologii RFID UHF
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przy wykorzystaniu automatów do wydawania i odbierania bielizny operacyjnej szpitala. Szczegółowy opis
usługi/przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,
będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres t

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: tak
Opis wznowień:
koniec 2021 r.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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
Kompleksowe wdrożenie systemu służącego do automatycznej identyfikacji, wydawania i odbierania
asortymentu szpitalnego - bielizny pościelowej , operacyjnej z możliwością automatycznego rozdziału bielizny
na poszcz. oddz./kom. organizacyjne w technologii RFID UHF przy wykorzystaniu automatów do wydawania i
odbierania bielizny operacyjnej szpitala w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

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:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udz. w postępowaniu dot.zdolności technicznej
lub zawodowej żąda następ.dokumentów: a)Wykaz usług - wykonanych w całości lub w części (nadal
wykonywane) 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 lub są wykonywane, b)Dowody określające należyte wykonanie
usługi. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi
były wykonywane, a jeżeli z uzasadn. 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 ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.W przypadku usług będących w
trakcie wykonywania,wymagania w zakresie wartości i czasu wykonania danej usługi dotyczą części umowy
już zrealizowanej (tj.od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry
wykonania usługi Wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług. Dla potrzeb oceny spełniania warunku
określonego w pkt. XI.1.1)lit.c).jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dz.Urz.Unii
Europejskiej.Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego
kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz.Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.Jeżeli
treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ,o którym mowa w art.10a ust.1 ustawy,odpowiada
zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,Zamaw. odstąpi od żądania tych dokumentów od
Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym
europejskim dokumencie zamówienia.2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o
których mowa w rozdz. XI. 1. 1) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.3.Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. XI. 1. niniejszej
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:1)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.2)Zamaw. oceni, czy udostępniane wykonawcy
przez inne podmioty zdoln.techniczne lub zawodowe lub ich syt. finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.13–23 ustawy PZP.4.W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz.
XI.1.) SIWZ zostaną spełnione - Zamaw. nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu
spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, war.udz. w postęp.,o których
mowa w art.22 ust. 1b.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie świadczenia
usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia posiadających powyżej 600 łóżek szpitalnych, o wartości
brutto minimum: 2 000 000,00 zł, obejmującą co najmniej usługi prania wodnego, dzierżawy bielizny szpitalnej
i operacyjnej , automatycznego wydawania i przyjmowania odzieży operacyjnej z zastosowaniem technologii
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RFID UHF, wdrożenie systemu identyfikacji bielizny ogólnoszpitalnej oraz transport - w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane i te
parametry wykonania usługi Wykonawca obowiązany jest podać w załączniku nr 3 do SIWZ.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonania danej
usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu
składania ofert) i te parametry wykonania usługi Wykonawca obowiązany jest podać w załączniku nr 3 do SIWZ.

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:
Szczegółowe warunki realizacji oraz zmian do umowy określa załącznik nr 6, 6a i 6b do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania
ofert jest uzasadnione. W związku z wcześniejszym wykorzystaniem ilości i wartości umowy na usługę prania
nr 32/ZP/13, zawartej na okres od 08.07.2013 do 07.07.2017r. koniecznym jest uruchomienie procedury
przetargowej, do czasu przygotowania dużego przetargu, celem zabezpieczenia ciągłości świadczenia usługi
prania oraz szpitala w bieliznę szpitalną. Na wcześniejsze wyczerpanie wartości umowy miał wzrost ilości
kilogramów pranej bielizny, głównie dzierżawionej. Szczegółowe uzasadnienie zawiera protokół postępowania.

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: tak

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: 04/10/2017
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: 04/10/2017
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Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka
62, 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
koniec 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:132500,00zł przed
upływem terminu składania ofert.2.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z
OFERTĄ:1)FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 do SIWZ.2)Dokument potwierdzający zabezpieczenie
oferty wadium.3)Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.4)Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia.Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ.Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o którym mowa w rozdz. XIII. 1.4) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.UWAGA! W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może
ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej
(dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w
postępowaniu (kryteriów selekcji), braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający dokona co do
zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego
oferta została oceniona najwyżej - określone w rozdziale XIII ust.3 pkt 1 SIWZ), na wezwanie Zamawiającego
(art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).5)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII.
1.4). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 6)Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1,5,6 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z 26.07.2016r.7)Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.4). niniejszej SIWZ. 8)Oświadczenie
Wykonawcy potwierdzające, że pościel która zostanie przekazana Zamawiającemu w ramach umowy dzierżawy
posiada działanie bakteriostatyczne zgodnie z normą PN-EN ISO 20743:2009 oraz że posiada raport z badań
potwierdzający zgodność z normą wydany przez niezależne laboratorium lub inny równoważny, w tych samych
zakresach - w zakresie niezbędnym do oceny parametrów wskazanych w Rozdziale XX - w tym zakresie
przedkłada oświadczenie nie podlegające uzupełnieniu.9)Dokument (certyfikat lub raport z przeprowadzonych
badań) potwierdzający niezmienność właściwości materiału barierowego fartuchów chirurgicznych po minimum
100 praniach - w zakresie niezbędnym do oceny parametrów wskazanych w Rozdziale XX - w tym zakresie
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przedkłada dokument nie podlegający uzupełnieniu.3.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy
Pzp. 4.Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Szczegółowy opis na temat odwołań znajduje się w SIWZ w rozdziale XXIV.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2017


