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Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-01-08 o 
godzinie 10:58 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-01-08 
o godzinie 10:58 (numer ogłoszenia 3782-2015).
Treść zamieszczonego ogłoszenia w załączeniu.

Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.Wszelkie 
uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na 
biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.

3782-2015.html

Witaszyce: USĹUGI PRALNICZE
Numer ogłoszenia: 3782 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie , Zakrzew 52, 63-230 Witaszyce, woj. wielkopolskie,
tel. 062 7401434, 7401461, faks 062 7401301.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI PRALNICZE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Zakrzew 52 63-230 Witaszyce ogłasza przetarg nieograniczony na: kompleksowe pranie, w tym: bielizny
pościelowej, odzieży mieszkańców, odzieży ochronnej i roboczej pracowników, wyposażenia łóżek i innego
asortymentu (łącznie z dezynfekcją wstępną w przypadku bielizny skażonej w każdym stopniu oraz
zanieczyszczonej materiałem biologicznym, przeprowadzoną w pralnicach Wykonawcy), konfekcjonowanie
asortymentowe i wagowe po procesie prania, wydzielenie po zakończonym procesie prania bielizny uszkodzonej i
niezdatnej do naprawy oraz jej zwrot w opisanych workach foliowych z podziałem na Domy do weryfikacji przez
komórki Zamawiającego, drobne naprawy uszkodzonej bielizny (maksymalny okres oczekiwania na zwrot
naprawionej bielizny - 3 dni robocze), maglowanie, prasowanie, krochmalenie obrusów i pościeli z płótna, transport
we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy bielizny i odzieży brudnej z siedziby Zamawiającego do siedziby
Wykonawcy oraz bielizny i odzieży czystej z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, Odbiór brudnej i
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dowóz czystego prania będzie odbywał się 5 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty na koszt i przy użyciu
środków transportu Wykonawcy. Proces transportu musi odpowiadać wymogom sanitarnym. Odbiór prania
brudnego odbywał się będzie w godzinach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o
współpracy. Odbiór posortowanego brudnego prania oraz przekazywanie Zamawiającemu posortowanego
czystego prania odbywać się będzie w jednym miejscu w siedzibie Zamawiającego w obecności osób
odpowiedzialnych po stronie Zamawiającego i Wykonawcy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Aktualny wydruk z ewidencji działalności gospodarczej (wydruk nie wcześniej niż 1 m-c od
daty złożenia oferty);

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonali lub wykonują
co najmniej 2 zamówienia na usługi pralnicze dla DPS, jednostek służby zdrowia, każde
zrealizowane w wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każde, potwierdzone
poświadczeniami

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy, którzy posiadają urządzenia niezbędne do realizacji nn zamówienia tj. pralnica
lub tunel pralniczy, suszarka, magiel , maszyna do szycia, samochód transportowy
przystosowany do transportu bielizny brudnej i czystej oraz materacy, potwierdzone
oświadczeniem Wykonawcy, Wykonawcy, którzy posiadają Opinię Inspekcji Sanitarno-
Epidemiologicznej o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług pralniczych i posiadania
bariery higienicznej. Opinia Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej potwierdzającą, że
wykonawca spełnia wymagania dotyczące transportu bielizny z zachowaniem barier
sanitarnych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.powiat-jarocinski.pl (BIP)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej
Zakrzew 52 63-230 Witaszyce.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2015 godzina
12:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Zakrzew 52 63-230 Witaszyce Administracja.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
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