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Nr Spr. 11/2017                                     Brzesko, dnia 08.12.2017 r.  

 

POWIATOWY PUBLICZNY  

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY 

32 – 800 BRZESKO, UL. KOŚCIUSZKI 33 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH DLA POWIATOWEGO 

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO W BRZESKU 

SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA ZAWARTE W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Stosownie do Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ KOD CPV 98300000-6, 98311000-6, 98310000-9, 

98315000-4 

 

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku 

ul. Kościuszki 33, 32-800 Brzesko 

TEL./FAX: (14) 6630146; Adres poczty elektronicznej: zol@powiatbrzeski.pl 

REGON: 121031194, NIP: 8691950635 

Adres strony internetowej: www.ppzolbrzesko.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej 

dalej „ustawą”. 

2.2 Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na   

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2.3 Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.5 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

2.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2.7 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

2.8 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

2.9 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których                   

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm           

podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych          

podwykonawców jak za własne. 
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2.10 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 

7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.  

2.11 Zamawiający informuje o możliwości dokonania zmian w zawartej umowie: 

- zmiany mogą dotyczyć terminu wykonania zamówienia oraz innych zmian nie 

powodujących zmian zawartej umowy co do treści złożonej oferty. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla 

Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku. 

 

Pod pojęciem „kompleksowe świadczeniu usług pralniczych” należy rozumieć: 

a) odbieranie brudnej bielizny z siedziby Zamawiającego zgodnie z zapotrzebowaniem, 

dostarczanie czystej bielizny, 

b)  przyjmowanie i ewidencjonowanie zleconej do prania bielizny szpitalnej, 

c)  pranie, odplamianie, suszenie, prasowanie,  

d) w przypadku uszkodzonej bielizny pościelowej likwidacja uszkodzenia 

e) dezynfekowanie termiczno –chemiczne, 

f) składanie, segregowanie,  pakowanie w worki foliowe z opisaniem ich zawartości, 

Pod pojęciem „bielizna szpitalna” należy rozumieć: 

bieliznę ogólno – szpitalną: 

a)  obrusy, ręczniki, ścierki, pidżamy 

b) bieliznę pacjentów  

c) odzież ochronną  personelu medycznego  

Pod pojęciem „bielizna pościelowa” należy rozumieć: 

   bieliznę szpitalną: 

a)Poszwy, poszewki, 

b)Prześcieradła, podkłady 

Pozostały asortyment szpitalny  

1) Koce  

2) Kołdry, 

3) Poduszki  

4) Materace i pokrowce, 

5) Mopy. 

 

Lp. Rodzaj asortymentu Szacunkowa ilość kg/szt. 

1 Bielizna szpitalna [kg] 11000 

2 Bielizna pościelowa [kg] 16000 

3 Koce [szt.] 500 

4 Kołdry [szt.] 700 

5 Poduszki [szt.] 800 

6 Materace i pokrowce [szt.] 30 
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1)Wykonawca zobowiązany jest do odbioru bielizny brudnej i dostawy bielizny czystej 

codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, własnym transportem ( na swój koszt) z siedziby 

Zamawiającego  do siedziby Zamawiającego przy ul. Kościuszki 33.  

2)W sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może zlecić usługi pralnicze w dni świąteczne po 

wcześniejszym 7 – dniowym powiadomieniu Wykonawcy. 

3)Odbiór bielizny brudnej odbywał się będzie w punkcie zbiorczym wyznaczonym przez 

Zamawiającego w godzinach 7°° - 10°° w obecności przedstawicieli Stron umowy. 

4)Wykonawca zobowiązany będzie do ewidencjonowania odbieranej do prania brudnej 

bielizny według asortymentu ilościowego i  jakościowego. 

5)Odbiór bielizny czystej i suchej odbywać się będzie na podstawie ilościowego i 

jakościowego kwitu odbioru.  

6)Wykonawca zapewni w swoim zakresie odpowiednie druki ewidencyjne przewidziane do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

7)Wykonawca zapewni wyniki badań mikrobiologicznych (wykluczających obecność 

grzybów i bakterii) wykonanych w stacji Sanepidu lub akredytowanym laboratorium, 

potwierdzających czystość mikrobiologiczną pościeli z rozróżnieniem badanego asortymentu 

np. badanie z fartucha, poszwy szpitalnej, z prześcieradła – po jednym badaniu dla każdego z 

asortymentów z ostatnich 3 miesięcy. 

8)Wykonawca zapewni dokumenty potwierdzające dopuszczenie środków dezynfekcyjnych, 

przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, do obrotu na terenie naszego kraju 

lub Unii Europejskiej, tj. wpis do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych 

lub inny tożsamy dokument oraz deklaracja CE. 

9)Wykonawca zapewni dokumenty potwierdzające skuteczność działania środków 

dezynfekcyjnych w zakresie B,V,F,Tbc, spory m.in. clostridium difficile). 

10)Wykonawca zapewni oświadczenie o posiadaniu kart charakterystyki preparatu 

niebezpiecznego – środków przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia będących 

preparatami niebezpiecznymi, z zaznaczeniem nazw tych środków. 

11)Wykonawca zapewni czystość bielizny, dbałość o jej stan, przygotowanie do transportu, 

oraz ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość środków chemicznych (piorących i 

dezynfekcyjnych). 

12)Wykonawca zobowiązuje się do stosowania techniki prania zalecanej przez nadzór 

sanitarno-epidemiologiczny w odniesieniu do poszczególnych oddziałów szpitalnych.  

13)Wszystkie środki stosowane przez Wykonawcę mają posiadać stosowne atesty, 

certyfikaty, świadectwa dopuszczające do używania w placówkach służby zdrowia. 

14)Stosowane procedury muszą eliminować występowanie ogniw lub źródeł zakażeń,            

zapobiegać powstawaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych. 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 24 miesięcy od daty udzielenia 

zamówienia: styczeń 2018 r. – styczeń 2020 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.  

 

 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 

2) spełniają warunki udziału dotyczące:  

 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

 

W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: 

-  dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę minimum nie mniejszą niż 150 tys. zł, z klauzulą ryzyko przeniesienia chorób 

zakaźnych i zakażeń w tym HIV i WZW; 

lub 

- informacji  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, , potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum 

10 tys. zł. 

 

Ocena spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów Wykonawcy. 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (złożyć wspólną ofertę).  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej niniejszego rozdziału mogą 

spełniać Wykonawcy łącznie lub co najmniej jeden z nich; 

2) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać 

wykazany przez każdego z Wykonawców. 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: 

1) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego; 

2) ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

Podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

Podstawy wykluczenia z postępowania wykonawcy zostały opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 

23 ustawy. 

 

 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 

tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
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postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA.  

 

Wykaz oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia: 

Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu 

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

 

Wykaz oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia: 

W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda: 

 - dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę minimum nie mniejszą niż 150 tys. zł, z klauzulą ryzyko przeniesienia chorób 

zakaźnych i zakażeń w tym HIV i WZW; 

lub 

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum  

10 tys. zł; 

 

- odpisu 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. 5 pkt 1 ustawy. 

 

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

 

- Wykonawca, wraz z ofertą, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy. 

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1126). 
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Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

 

Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, składa: 

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu; 

2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzający, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu; 

3) składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 

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

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza); 

2) Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia) o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu ; 

3) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 

4) 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. 5 pkt 1 ustawy. 

5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu;, 

6) Wykonawca zapewni wyniki badań mikrobiologicznych (wykluczających obecność 

grzybów i bakterii) wykonanych w stacji Sanepidu lub akredytowanym laboratorium 

potwierdzających czystość mikrobiologiczną pościeli z rozróżnieniem badanego asortymentu 
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np. badanie z fartucha. Poszwy szpitalnej, prześcieradła – po jednym badaniu dla każdego z 

asortymentów z ostatnich 3 miesięcy. 

7) Wykonawca zapewni dokumenty potwierdzające dopuszczenie środków dezynfekcyjnych, 

przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, do obrotu naszego kraju lub Unii 

Europejskiej, tj. wpis do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub inny6 

tożsamy dokument oraz deklaracja CE.  

8) Wykonawca zapewni dokumenty potwierdzające skuteczność działania środków 

dezynfekcyjnych w zakresie B,V,F,Tbc, spory m.in. clostridium difficile). 

9) Wykonawca zapewni oświadczenie o posiadaniu kart charakterystyki preparatu 

niebezpiecznego – środków przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia będących 

preparatami niebezpiecznymi, z zaznaczeniem nazw tych środków.  

10) Wszystkie środki stosowane przez Wykonawcę mają posiadać stosowne atesty, 

certyfikaty, świadectwa dopuszczające do używania w placówkach służby zdrowia.  

11) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu; 

2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzający, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu; 

3) składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 

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

12) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę minimum 150 tys. zł 

złotych w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, lub  

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum  

10 tys. zł; 

13) Wykonawca, wraz z ofertą, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy. 

14) Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu 

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3. 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. Odmowa wyrażenia zgody nie 

powoduje utraty wadium. 

9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

11.1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego: 

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku 

32-800 Brzesko. ul. Kościuszki 33 

Rejestracja pok. nr 3 

11.2. Termin składania ofert upływa dnia 20 grudnia 2017 r. o godz. 9.00. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20 grudnia 2017 r. o godz. 9.30. Decyduje termin 

wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą 

rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

12.1. Cena podana w PLN obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia. W 

kalkulacji ceny należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych 

warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

12.2.Cena musi być wyrażona w jednostkach pieniężnych w walucie polskiej. Należy podać 

cenę netto bez podatku VAT i cenę brutto z uwzględnieniem podatku VAT. Wykonawca 

określa cenę podając ją w zapisie liczbowym i słownie. 

12.3. Sposób obliczania ceny podany został w załączniku Nr 1 do SIWZ. 

12.4. Podana cena netto i brutto jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. 

12.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT. 

13.1. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów: 

- cena oferty 100 % 

13.2. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali 

Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru: 

C = C min / C x * 100 

C – liczba punktów za kryterium „cena” 

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert 

C x – cena oferty badanej 

13.2. Wartość punktowa oferty = wartość punktowa ceny. 
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13.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

13.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

13.5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

13.6. Ocena złożonych ofert nastąpi w części niejawnej. W toku badania i oceny ofert 

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Badanie ważności ofert będzie prowadzone zgodnie z Art. 24 oraz Art 24 aa Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

13.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi że: 

a) jest niezgodna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z 

zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP, 

c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

f) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

dniu 08.12.2017 r. Numer ogłoszenia 629757-N-2017 

Zainteresowanych udziałem w przetargu prosimy o porozumiewanie się telefoniczne. 

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są: 

W sprawach merytorycznych: 

Pani Marzena Czernik 

Tel. (014) 663 01 09 

 

W sprawach przedmiotu zamówienia: 

Pani Dorota Janusz 

Tel. (014) 663 01 09 

 

Procedura do 209 000 EURO 
Śr. Kurs Euro na podst. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 

poz.2254) w zw. z art. 35 ust. 3 pzp = 4,1749 zł 

 


