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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399164-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Sącz: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2022/S 140-399164

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Adres pocztowy: ul. Młyńska 10
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Tobiasz
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl 
Tel.:  +48 184436635
Faks:  +48 184436635
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalnowysacz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Adres pocztowy: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Tobiasz
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalnowysacz.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
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Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - zespół ds. zamówień 
publicznych
Adres pocztowy: ul. Młyńska 10
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Tobiasz
Tel.:  +48 184436635
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl 
Faks:  +48 184436635
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalnowysacz.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym 
Sączu
Numer referencyjny: DA.271-48/22

II.1.2) Główny kod CPV
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Usługa prania bielizny szpitalnej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 547 040.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje 1 część tj.:
Część nr 1 - usługa prania bielizny szpitalnej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonywania zlecenia na cito / Waga: 40%
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Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 547 040.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 15 000,00 zł

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 stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia (świadczeniem usług pralniczych obejmujących również szkody wynikłe z przeniesienia chorób 
zakaźnych w tym HIV) – suma gwarancyjna w wysokości, co najmniej 800.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawcy spełnią warunek jeśli wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykażą ze wykonują 
należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują:
dla przedmiotu zamówienia określonego niniejszym postępowaniem – nie mniej niż 1 usługę odpowiadającą 
swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. usługa pralnicza o wartości nie mniejszej niż 
średniorocznie 1 400 000,00 zł brutto,
Przez wykonaną usługę Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną w ramach danej umowy i odebraną przez 
zamawiającego lub odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego 
sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
Wykonawcy spełnią warunek jeśli wykażą, że dysponuje lub będzie dysponował zdolnością techniczna 
lub zawodowa tj.: zdolnością techniczną - dysponują urządzeniami niezbędnymi do realizacji przedmiotu 
zamówienia, co najmniej w następującym zakresie:
• pralnicami i tunelem pralniczym (co najmniej 3 pralnice lub 1 tunel pralniczy o łącznej mocy przerobowej min. 
1000 kg / 8 h),
• suszarką (co najmniej 2 szt., łączny min. wsad 100 kg),
• maszyną do szycia (co najmniej 2 szt.),
• komputerowym systemem dozowania środków piorących,
• samochodem transportowym - posiadającym pozytywną opinię Inspektora Sanitarnego, że pojazdy 
Wykonawcy przewidziane do realizacji zamówienia spełniają wymagania sanitarno – epidemiologiczne.
• pomieszczenie, w którym realizowane będzie zamówienie, spełnia wymagania sanitarno – epidemiologiczne 
potwierdzone Pozytywną opinią Inspektora Sanitarnego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Patrz wzór umowy - załącznik nr 7a i 7b do SWZ

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2022
Czas lokalny: 08:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 20/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2022
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:
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Otwarcie ofert nastąpi w zespole ds. zamówień publicznych Działu Administracyjno-Technicznego Szpitala
Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (ul. Młyńska 10, POLSKA).
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce "Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 
wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od 
umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
3) w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ogłoszonej w Dzienniku 
Ustaw w dniu 15 kwietnia 2022 r.).
Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych określonych w: szczegóły patrz Rozdział nr IX pkt.3 SWZ.
Ponadto przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą :- szczegóły patrz rozdział IX pkt.2A SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 
drugie ustawyPrawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2. 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji IstotnychWarunków 
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Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej 
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie; 3. Odwołanie wobec czynności 
innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którympowzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego 
wniesienia; jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
ofertynajkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: — 30 dni od dnia publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, — 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/07/2022
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