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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław  

www.dco.com.pl; e-mail: kolpenicka.r@dco.com.pl fax. (071) 3689-581, -583 

godziny pracy: 7.30-15.05 od poniedziałku do piątku 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  

2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
poniżej  209 000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. 
z 2015, poz. 2254 z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą, aktami wykonawczymi do ustawy . 

2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

2.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2.5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt. 7 ustawy w 
wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego. 

2.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania i warunki Zamawiającego do przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Dolnośląskiego Centrum 
Onkologii we Wrocławiu. 

3.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać m.in. zgodnie z : 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2010 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
pralniach i farbiarniach (Dz. U.2000.40.469) 

 Ustawą z dnia 05.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (Dz.U. 
2013.947 z późn.zm.) 

 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010 w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości 
prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakazeń i 
chorób zakaźnych (Dz.U.2010.100.646) 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1., znajduje się w: 

3.3.1. Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia 

3.3.2. Załączniku nr 2 do SIWZ- Zestawienie asortymentowo- ilościowo-cenowe 

3.3.3. Załączniku nr 8 do SIWZ - Wzór umowy 

3.4. Kod CPV:  

98.31.00.00-9- usługi pralnia i czyszczenia na sucho 

98.31.10.00-6 Usługa odbierania prania 

98.31.50.00-4 Usługa prasowania 

3.5.  Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy  Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 
wykonawcę/ konsorcjum (oferta wspólna) kluczowych części zamówienia, tj. usługi prania i usługi 
transportu. 

3.6. Zgodnie z art. 25, ust. 1, pkt 2 ustawy Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego : 

3.6.1. Na potwierdzenie wdrożenia w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość mikrobiologiczną 
pranej bielizny szpitalnej do oferty należy dołączyć Certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu 
kontroli i analizy skażeń biologicznych RABC, zgodnie z normą PN-EN 14065:2005 

3.6.2. Na potwierdzenie spełnienia obowiązujących norm i przepisów w zakresie sanitarno-epidemiologicznym 
dla placówek służby zdrowia do oferty należy dołączyć po jednym protokole kontroli sanitarnej pralni i 
transportu za rok 2014 i 2015 r. Wszystkie dokumenty muszą być wydane dla pralni zgłoszonej do 
wykonania usługi. 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia, warunki płatności 

4.1. Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od zawarcia Umowy. 

4.2. Główne miejsce realizacji zamówienia: Wrocław, pl. Hirszfelda 12 

4.3. Warunki płatności:  

4.3.1. Zapłata za realizację zamówienia nastąpi w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany 
na fakturze w terminie do 60 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

4.3.2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
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dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

5.1.1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

5.1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Wykonawcy muszą na potwierdzenie spełniania warunków postawionych przez Zamawiającego złożyć n/w 
dokumenty i oświadczenia: 

A W CELU WYKAZANIA BRAKU 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYKONAWCA SKŁADA 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY 

WYMAGANE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczenia z art. 24 ustawy – Załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. 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 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 ofert,  

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, 

ze zm.). W przypadku Wykonawcy wchodzącego w skład tej samej grupy 

kapitałowej co inny Wykonawca biorący udział w przedmiotowym 

postępowaniu przetargowym, w przypadku posiadania takiej wiedzy w 

momencie złożenia oferty, składa on wraz z nią listę podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o 

ochronię konkurencji i konsumentów) wraz z informacjami dot. grupy 

kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej), a także informacjami, 

które wykazują, iż istniejące między wskazanymi podmiotami powiązania nie 

prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy 

nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert a także nie doszło pomiędzy 

nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów 

ofert, w tym elementów cenowych ofert. Wyjaśnienia należy składać np. w 

formie oświadczeń, dokumentów LUB Oświadczenie, że Wykonawca nie 

należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, 

ze zm.), w przypadku, jeśli Wykonawca nie należy do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm. (w załączniku nr 3 – 

formularz oferty). 



WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

WYMAGANE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA 

NIEZBĘDNE DO OCENY SPEŁNIANIA WARUNKU  

B O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

 

Oświadczenia z art. 22 ustawy– Załącznik nr 4 do SIWZ 

 B.1. POSIADANIE UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA 

OKRESLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI 

Tj. wykazanie, ze  

1) pralnia, w której będzie realizowana usługa spełnia 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 

urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

(DZ.U. 2012.739)  

2) pojazdy przeznaczone do realizacji usługi są 

przystosowane do przewozu bielizny 

1) pozytywna opinia właściwej Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej potwierdzająca, że pralnia, w której będzie 

realizowana usługa, posiada pozytywną opinię sanitarną w 

sprawie oceny pomieszczeń przeznaczonych na usługi 

pralnicze w zakresie prania bielizny szpitalnej . W wypadku 

zgłoszenia więcej niż jednej pralni, jako miejsca 

wykonywania usługi, Wykonawca złoży ww dokument dla 

wszystkich lokalizacji. 

2) Opinia sanitarna wydana przez właściwego Państwowego 

Inspektora Sanitarnego, dotycząca dopuszczenia do 

użytkowania środków transportu,  jakich Wykonawca 

zamierza wykorzystywać do wykonania usługi 

 B.2. POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA  

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie 

należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług 

wykonywanych dla jednostek służby zdrowia, których 

przedmiotem są/były usługi odpowiadające swoim rodzajem 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługi 

prania bielizny szpitalnej o wartości brutto nie mniejszej niż 

200 000 zł oraz trwającej nie krócej niż 12 miesięcy  

1. Wykaz- załącznik nr 6 do SIWZ - wykonanych dostaw 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia 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 

odbiorców. 

2. Poświadczenie/-a potwierdzające, że dostawa/-y 

została/-y wykonana/e należycie, z tym, że w odniesieniu 

do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert 

LUB  

3. Oświadczenie wykonawcy-jeżeli z uzasadnionych przyczyn 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia. 

LUB 

4. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, 

którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w 

pkt.1 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 

obowiązek u przedłożenia dowodów, o których mowa 

powyżej.  

 B.3. DYSPONOWANIE NARZĘDZIAMI NIEZBĘDNYMI 

DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, iż 

Wykonawca dysponuje właściwą ilością środków transportu 

(minimum 3), przeznaczonych do transportu brudnej i 

czystej bielizny lub środkami transportu posiadającymi 

szczelną i podzieloną komorę załadunkową tak, aby bielizna 

czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z 

bielizną brudną, posiadających pozytywną opinię właściwego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą 

spełnienie warunków sanitarnych i dopuszczenie ich do 

transportu bielizny szpitalnej. 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami - według formularza – zał. nr 7 do SIWZ 

 B.2. ZDOLNOŚĆ FINANSOWA – Ubezpieczenie OC 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie 

zdolności finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

tj. wykazanie posiadania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 

minimum: 300.000,00 zł. 

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

 



Niespełnienie, chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. 

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

5.2.1. Wykonawca nie może polegać na pozytywnej opinii właściwej Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
potwierdzającej, że pralnia, w której będzie realizowana usługa, posiada pozytywną opinię sanitarną 
w sprawie oceny pomieszczeń przeznaczonych na usługi pralnicze w zakresie prania bielizny 
szpitalnej, gdyż posiadanie uprawnień leży poza granicami dopuszczalnych ustawą przypadków 
udostępnienia potencjału przez inny podmiot. 

5.2.2.  Wykonawca nie może polegać na opinii sanitarnej wydana przez właściwego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego, dotyczącej dopuszczenia do użytkowania środków transportu, jakie 
Wykonawca zamierza wykorzystywać do wykonania usługi- gdyż posiadanie uprawnień leży poza 
granicami dopuszczalnych ustawą przypadków udostępnienia potencjału przez inny podmiot. 

5.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26,ust.2b, odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.4. Zgodnie z art. 36b, ust.1 ustawy, Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, 
na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26, ust.2b ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust.1 ustawy, 

5.5. Zgodnie z art. 36b, ust 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

5.6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający w celu oceny, 
czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 

5.6.1. w przypadku warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – dokumentów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może 
zamawiający żądać od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 
2013r., poz. 231), także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

5.6.2. dokumentów dotyczących w szczególności: 

 a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

 c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

 d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

5.7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 5.1.A. 

5.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w: 

5.8.1. Pkt. 5.1.A.2 – 4  niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b) 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; 

5.9. Dokumenty, o których mowa w ust. 5.5. pkt. 1 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.5.5.pkt.1 lit. b powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 



5.10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5.8. niniejszego rozdziału, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Ust. 5.9 stosuje się odpowiednio. 

5.11. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

5.12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone języku obcym są 
składane wraz tłumaczeniem na język polski. 

6. Oferta wspólna 

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

6.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 6.1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

6.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 6.1. 

6.4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 6.1. została wybrana, zamawiający może żądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

6.5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:  

1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów. 

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.  

3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1-2 ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz musi złożyć odnoszący się do niego dokument 
wymieniony w pkt. 1-5 rozdziału 5.1.A. 

4) Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy, 
w tym m.in. muszą złożyć oświadczenie z art. 22 ustawy – załącznik nr 4 do SIWZ wypełnione i podpisane 
przez Pełnomocnika wymienionego w punkcie 6.2. 

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

6) Składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne 
podmioty konsorcjum. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  

7.2. Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z 
Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu oraz pocztą elektroniczną, o ile SIWZ nie 
stanowi inaczej. 

7.3. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub 
pocztą elektroniczną, na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
zapytania. 

7.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  

7.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

7.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści 
SIWZ. 

7.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania, oraz umieszcza na swojej stronie internetowej. 



7.9. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

7.10. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 7.9. jest istotna, (w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, 
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu 
oceny ich spełniania), zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian 
w ofertach. 

7.11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją także stronie internetowej. 

7.12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje 
o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej. 

7.13. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać na numer 
faxu (71) 3689-583 oraz w celu usprawnienia - pocztą elektroniczną: kolpenicka.r@dco.com.pl 

7.14. Adres do korespondencji listownej: 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dział Zamówień Publicznych i Logistyki 

Pl. Hirszfelda 12 53-413 Wrocław z dopiskiem: postępowanie nr ZP/PN/20/16/IEL 

8. Wymagania dotyczące wadium: 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 10.000,00  zł (dziesięć tysięcy zł) . 

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

8.2.1. pieniądzu; 

8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

8.2.3. gwarancjach bankowych; 

8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. 
Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

8.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, 
bezwarunkową i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i 
winna zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) kwotę gwarancji, 

4) termin ważności gwarancji, 

8.4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami Art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na każde pisemne żądanie 
zgłoszenie Zamawiającego. 

8.5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

8.6. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w BZ WBK S.A. 35 
Oddział Wrocław nr 57 1500 1793 1217 9000 7528 0000 z dopiskiem „ZP/PN/20/16/IEL”. Wniesienie 
wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym 
Zamawiającego. 

8.7. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego pl. 
Hirszfelda 12, budynek „H” pok. 416 ( godz. otwarcia 8.00-10.00 i 12.00-14.00) najpóźniej do dnia 
składania ofert. Prosimy nie załączać oryginału dokumentu stanowiącego wadium przetargowe do 
oferty. 

8.8. Prosimy o dołączenie do oferty kserokopii potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu 
stanowiącego wadium przetargowe. 

8.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:  

1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem pkt. 8.10 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego 
wniesienia wymagał Zamawiający, 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.557967:part=a6(b)u5p2&full=1


3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8.10. Zamawiający zażąda w terminie określonym przez zamawiającego ponownego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

8.12. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia warunki zatrzymania wadium 
przez Zamawiającego muszą być wyraźnie wymienione. 

9. Termin związania ofertą: 

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

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

10.1. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż 
jednej oferty, wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną przez Zamawiającego odrzucone. 

10.2. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z SIWZ. 

10.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 
wszystkie te osoby. 

10.4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu 
zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o 
wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał 
lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na 
reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 

10.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu , gdy 
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.7. Forma oferty. 

1) Oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2) Formularz oferty Załącznik nr 3 do SIWZ, napisany będzie na komputerze lub w inny sposób trwały oraz 
podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli 
- reprezentowania firmy na zewnątrz w sposób pozwalający na identyfikację tej osoby, np. wraz z pieczątką (- 
ami) imienną (- ymi). 

3) Wszystkie miejsca oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przy 
miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. W przypadku podpisu 
nieczytelnego należy podpis opatrzyć pieczęcią imienną. 

4) Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.  

5) Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty – oryginały lub 
czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałami przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do 
reprezentowania firmy na zewnątrz – podpisującą (e) Ofertę - wraz z podpisem w sposób pozwalający  na 
identyfikację tej osoby, np. pieczątką (ami) imienną (-ymi) podpisującego (-ych). 



6) Kopia każdego dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”. 

10.8. Zawartość oferty. 

Oferta musi się składać z: 

1) dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale 3 i 5 SIWZ, 

2) wypełnionego formularza oferty - załącznik nr 3 do SIWZ 

3) pełnomocnictwo- jeżeli niezbędne- vide pkt. 10.3-10.4  

4) wypełnionego załącznika nr 2 do SIWZ. 

5) Potwierdzenia wniesienia wadium 

Wykonawcy proszeni są o: 

■ spięcie dokumentów w sposób trwały 

■ ponumerowanie kolejno zapisanych stron 

10.9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę.  

10.9.1. powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie 
przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub 
„wycofanie” 

10.9.2. koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności 

10.10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4. ustawy, tj. m.in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 

3) Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki:  

a) są nieujawnione do wiadomości publicznej, 

b) posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa)  

c) przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

W związku z przytoczoną powyżej definicją, Wykonawca musi wykazać na etapie składania oferty (jeśli zastrzegł 

jakieś informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa), że zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

Zamawiający będzie miał prawo do odtajnienia tych informacji. 

5) W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku 

formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie 

widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na 

ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze. 

10.11. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzejrzystej, zapieczętowanej kopercie w 
siedzibie zamawiającego we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12, budynek „H” - Przychodnia Onkologiczna, 
pok. 312, III piętro  

10.11.1. Kopertę nie oznakowaną nazwą i adresem wykonawcy należy zaadresować:  

Dolnośląskie Centrum Onkologii 53-413 Wrocław pl. Hirszfelda 12 „Przetarg nieograniczony na 
świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we 
Wrocławiu. znak sprawy ZP/PN/20/16/IZL.”  

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert : 

11.1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Dolnośląskim 
Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek „H” (Przychodnia), III 
piętro, pok. 312 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22 kwietnia 2016 roku do godziny 
9.00 



11.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie odwołania. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi  22 kwietnia 2016 r. o godz. 9.15 adres jw., sala konferencyjna. Otwarcie 
ofert jest jawne. 

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny oraz terminy wykonania zamówienia zawarte w ofertach. 

11.6. Informacje, o których mowa w punkcie 11.5. Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy 
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

11.7. W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych od 
Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryterium. 

11.8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 
Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny: 

12.1. Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto. 

12.2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT, z 
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch 
miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej 
cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku 
nie ulega zmianie. 

12.3. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert 
będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty. 

12.4. Waluta ceny oferowanej PLN.  

12.5. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zawarte w SIWZ.  

12.6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając 
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.8. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie 
kryteriów, sposób oceny ofert: 

13.1. Ocena ofert nieodrzuconych, złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania zostanie 
oceniona wg niżej opisanych zasad. 

13.2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 

Oferowana cena brutto 90 % 

Termin dostarczania własnym transportem czystej 
bielizny szpitalnej od momentu jej pobrania od 
Zamawiającego 

10 % 

OGÓŁEM 100 % 

Każda oferta (odrębnie każdy z Pakietów) będzie oceniona według poniższego wzoru: 

13.3. Sposób obliczenia wartości punktowej ocenianego kryterium: 

1) Cena: Wartość punktowa ceny wyliczana będzie wg wzoru: C=(Cmin : Cn)*90 

Gdzie: 

C- kryterium cena 

C min- najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych 

Cn- Cena ogółem brutto ocenianej oferty 



2) Termin dostarczania własnym transportem czystej bielizny szpitalnej nie dłuższy niż 24 godziny od 
momentu jej pobrania od Zamawiającego. Wartość punktowa terminu wyliczana będzie wg wzoru:  

T=(Tmin : Tn)*10 

Gdzie: 

T- Kryterium Termin 

T min- termin najkrótszy spośród ofert nie odrzuconych 

Tn- termin ocenianej oferty 

w przypadku zaoferowania czasu dłuższego niż 24 godziny oferta zostanie odrzucona, 

jeżeli Wykonawca w ogóle nie wypełni w formularzu oferty pozycji dotyczącej termin 
dostarczania własnym transportem czystej bielizny szpitalnej od momentu jej pobrania 
od zamawiającego, do oceny ofert zostanie przyjęta wartość 24 godzin i ta sama wpisana 
do umowy. 

Ostateczna ocena ofert będzie wyliczana według wzoru O=C+T 

Gdzie : 

O - Ostateczna ocena oferty 

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena 

T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium Termin dostarczania własnym 
transportem czystej bielizny szpitalnej od momentu jej pobrania od Zamawiajacego 

13.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 

■ odpowiada zasadom określonym w ustawie  

■ odpowiada zasadom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

■ uzyska najwyższą wartość oceny punktowej „O” zgodnie z punktem 13.2  

13.5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o: 

14.1.1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano , uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty , a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

14.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

14.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

14.1.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w 
pkt. 14.1.1. na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

14.2.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego przed upływem ww. terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy 

14.2.2. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej z projektem 
umowy, załączonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
15.1. Celem pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść nie później niż w dniu podpisania umowy. 

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej z form: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 



4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 ppkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami)   

15.4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na każde pisemne żądanie Zamawiającego, 

sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy w swej treści: 

1) nazwę dającego zlecenie/Wykonawcy/,beneficjenta gwarancji/Zamawiającego/,gwaranta/banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji/oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/dokładne określenie nazwy zamówienia/, 

3) kwotę zobowiązania, 

4) termin ważności gwarancji, 

5) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego. 

15.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy: w BZ WBK S.A. 35 

Oddział Wrocław nr 57 1500 1793 1217 9000 7528 0000. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca 

może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

15.6. 100% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone albo zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 

umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.  

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach: 

16.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do 
SIWZ.  

16.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

16.3. Zgodnie z treścią art.144 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach 
umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta we wzorze umowy załącznik nr 8 do SIWZ. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

17.1. Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy. 

17.2. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy . 

17.3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

17.4. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy. 

18. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznikami do niniejszej SIWZ, stanowiącymi jej integralną część są: 

1 Załącznik Nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia 

2 Załącznik Nr 2 - Zestawienie asortymentowo- ilościowo-cenowe  

3 Załącznik Nr 3 - Formularz „OFERTY”  

4 Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy  

5 Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ustawy  

6     Załącznik Nr 6           -   Wykaz usług  

7     Załącznik Nr 7           -   Wykaz narzędzi z oświadczeniem o dysponowaniu pojazdami 

8     Załącznik Nr 8           -   Wzór umowy 

  

 


