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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

NR 03/PN/2020 
Z dnia: 05-03-2020r. 

 

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 
UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30 

 
Tryb udzielenia zamówienia 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień 

Publicznych 

Zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy 

 

PROCEDURA O KTÓREJ MOWA W ART. 24aa, ust. 1 ustawy Pzp 

 
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

 
1. NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO w zakładce „Przetargi” 

Adres strony www.szpitaletczewskiesa.pl 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub 

zakresu zamówienia, z podaniem 
informacji o możliwości składania ofert 

częściowych 

 

 

Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji i czyszczenia 

na sucho wraz z transportem i częściową dzierżawą bielizny szpitalnej dla 

Szpitali Tczewskich S.A. 
 

Kody CPV 

98.31.00.00-9 (Usługi prania i czyszczenia na sucho) 

98.31.10.00-6 (Usługi odbierania prania) 

98.31.50.00-4 (Usługi prasowania) 
 

Zamawiający nie dopuszcza podzielenia zamówienia na części 
 

Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ  

 

 
Możliwość składania ofert wariantowych 

 

 
NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

Możliwość lub wymóg złożenia oferty 
wariantowej 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

 

Termin wykonania zamówienia 
 

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz 

podstawy wykluczenia 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 
 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

2.1.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie 

 

2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności 

technicznej lub zawodowej, tj. warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się posiadaniem, lub 

dysponowaniem na czas realizacji zamówienia - co najmniej 1 (jednym) pojazdem przystosowanym oraz 

uprawnionym do transportu czystej i brudnej bielizny szpitalnej oraz co najmniej 1 (jednym) urządzeniem do 

ozonowania przeznaczonym do dezynfekcji asortymentu innego – specjalnego, o którym mowa w niniejszej SIWZ. 
 

2.3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów.  

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie  

 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 
pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

http://www.szpitaletczewskiesa.pl/
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4. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
 

5. Nie przewiduje się wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

  
7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia 

1  
1.1 Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:  

 
1.1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące 

załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 
 

1.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego. – załącznik nr 5 do 

SIWZ – Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie w sprawie 

przynależności do grupy kapitałowej wnosi się w oryginale. Oświadczenie wraz z ewentualnymi dokumentami, o 

których mowa w niniejszym punkcie należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca 

 
1.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

1.3.1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 
 

a)  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 

- Wykaz dostępnych pojazdów przystosowanych do transportu czystej i brudnej bielizny szpitalnej (min. 1 pojazd) 
 

- Materiały informacyjne producenta (ulotki, foldery, inne opisujące przeznaczenie) posiadanego urządzenia do 

ozonowania. 
 

b) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, należy przedłożyć: 

 

- certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu kontroli skażenia biologicznego tekstyliów wg normy PN-EN 14065 
RABC i certyfikat potwierdzający wdrożenie normy ISO 9001 

 

- certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność ze specyfikacją CEN/TS 14237, Certyfikat Oeko-Tex 
Standard 100 klasa I z niezależnego laboratorium, dla dzierżawionej bielizny pościelowej (szpitalnej) 

 

- Aktualna pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla miejsca wykonywania usługi prania  

o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym utrzymywaniu 

zakładu w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w sposób zapobiegający zakażeniom i chorobom zakaźnym. 

 
- Aktualna pozytywna opinia właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzająca,  

że środki transportu (min. 1 środek transportu) używane przez wykonawcę zapewniają bezpieczeństwo sanitarno - 

epidemiologiczne, spełniając tym samym wymagania do świadczenia usługi objętej niniejszym postępowaniem. 
 

c) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć: 

 
- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń. 

 
1.3.2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 

nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 

1.3.3 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
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warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 

352 z pozn. zm). 

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do pisemnego wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub 

dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane 
dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę 
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 

1.3.4. Inne dokumenty składane obligatoryjnie  przez Wykonawcę: 
 

a)  Wypełniony i podpisany Formularz ofertowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 

 
b)  Podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ 

 

1.4. Dokumenty lub oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

w postaci papierowej.  

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które dotyczą każdego z nich. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia 
własnoręcznym podpisem. 

 

1.5. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

 

1.6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

2. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA 
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP 

 

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w 

tym celu, wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów (dla każdego podmiotu oddzielnie) do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego. – załącznik nr 6 do 
SIWZ – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów. 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, 

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 13-22 pzp 
2.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu, składa także wraz z ofertą wypełniony dokument ” Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, dla każdego z tych 

podmiotów. 

2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 

zawodowe o których mowa w cz. VII, pkt. 2.1. SIWZ 

 

3. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O ZAMÓWIENIE 
 
3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty 
wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) 

3.2. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Stosowne Pełnomocnictwo / Upoważnienie należy załączyć do oferty. 

3.3. Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do wyznaczonego zgodnie 

z zasadami, w pkt. 2, powyżej, pełnomocnika/ lidera.  
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3.4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowę 

konsorcjum lub umowę spółki cywilnej).  

3.5. Wykonawcy, o których mowa powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli takowe było wymagane).  

3.6. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy. 

3.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument ”Oświadczenia 

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w cz. VII, 

pkt. 1.1.1.SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą.  

3.8. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

3.9. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie  składa dokument o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.2 SIWZ, na 

zasadach opisanych w tym punkcie. 
 

4. PODWYKONAWSTWO 
 
4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

4.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę min. firm Podwykonawców – zgodnie z wymogami w załączniku nr 

1 do SIWZ. 

4.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą wypełniony dokument 
”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w 

cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców. 

 

5. W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, która podpisała ofertę, nie 

wynika z właściwego wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oferta         

powinna zawierać również dokument potwierdzający to upoważnienie, np. odpowiednie pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo może mieć następujące formy: oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 

 

 
Informacja na temat wadium 

 

 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM 

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
 

Kryterium: Cena oferty (brutto) 

Waga (%) - 100 %  
 

Termin składania ofert, adres na który 
oferty muszą zostać wysłane, oraz język 

lub języki, w jakich muszą one być 

sporządzone 
 

Ofertę należy wysłać / złożyć w siedzibie Zamawiającego tj:  

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, UL. 30-go STYCZNIA 57/58. 83-110 TCZEW 

w SEKRETARIACIE – pok. Nr 3 - I piętro, budynek administracji 

w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 - do dnia 13-03-2020r. do godz. 11.00 

 
Ofertę należy sporządzić w języku polskim 

Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy 

ramowej 
NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

Informacja o zamiarze ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów wraz z 

adresem strony internetowej, na której 
będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

Informacja o przewidywanym wyborze 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej wraz z adresem 

strony internetowej, na której będzie 
prowadzona aukcja elektroniczna 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

Informacja o przewidywanych 

zamówieniach o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, 

jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie 

takich zamówień 

TAK. Do 20 % zamówienia podstawowego co do rodzaju i ilości 

Data przekazania ogłoszenia do Urzędu 
Zamówień Publicznych 

 

05-03-2020r., pod numerem: 520226-N-2020 

 

Zatwierdzam: Kierownik Zamawiającego – Maciej Bieliński 

 
 

    

   
 

              

 


