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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 

INSTRUKCJA    DLA    OFERENTÓW 

 

1. Zakres zamówienia 

Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie ul. Parkowa 5 63-220 Kotlin 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

- kompleksowe pranie, w tym: bielizny pościelowej, odzieży mieszkańców, 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 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 dowóz czystego prania będzie odbywał się 5 razy w tygodniu od 

poniedziałku do piątku 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.  
 

2. Opis sposobu przygotowania ofert. 
2.1. Do oferty oferent dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 4  

niniejszej instrukcji. 

2.2.  W przypadku gdy oferent dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, 

kopia ta winna być potwierdzona przez organ wydający dany dokument, notariusza 

lub osobę podpisującą ofertę. 

2.3 Oferta będzie napisana w języku polskim. 

2.4 Oferta, wszystkie załączniki oraz wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, 

będą podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Upoważnienie do 

podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 

załączonych do oferty. 

2.5 Oferent winien umieścić w zamkniętej kopercie: 

 a/ zaadresowane do zamawiającego na adres: 
  Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie  

  ul. Parkowa 5 

  63-220 Kotlin 
  oznaczonej „Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze” 
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3. Warunki, których spełnienie wymagane jest od oferentów oraz  

dokumenty składające się na ofertę: 

 

3.1  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy : 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności: 

          odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

          gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

          celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

    ustawy. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

- 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, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

- 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.  
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - popartej oświadczeniem wykonawcy. 

 

3.2  Wypełniony formularz oferty. 

3.3 Oświadczenie - załącznik nr 1 do formularza oferty  

 

4. Termin realizacji zamówienia 

Od zakończenia postępowania przetargowego na okres 1 roku. 

 

5. Kryteria przyznania zamówienia i ocena ofert. 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi 

kryteriami i ich wagami: 

Cena ( z podatkiem VAT )      100 % 

 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

 
6.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 1 

6.2 Termin składania ofert upływa dnia 20 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 

6.3 Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 6.2 zostaną 

zwrócone oferentowi nie otwarte. 
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7. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 
7.1 Oferent 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 ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert.  

7.2 Przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane modyfikacje w formie 

uzupełnienia ( aneksu ) zamawiający przekaże na piśmie wszystkim oferentom i staną 

się one integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferent 

potwierdzi fax-em odbiór każdego otrzymanego od zamawiającego uzupełnienia. 

7.3 W przypadku określonym w pkt. 7.2 zamawiający przedłuży termin składania ofert w 

celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w ofertach, otrzymanych uzupełnień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszelki prawa i zobowiązania 

zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały 

nowemu terminowi. 

 

8. Okres związania ofertą 

 

8.1 Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

8.2 Zamawiający może zwrócić się z prośbą, aby oferenci przedłużyli okres związania 

ofertą na ściśle określony, dodatkowy czas, nie dłuższy niż 60 dni 

 

9. Otwarcie i ocena ofert. 
9.1 Zamawiający otworzy oferty w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu  

20 stycznia 2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego. 

9.2 Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy oferentów, ceny ofert oraz 

inne istotne elementy oferty. 

9.3 Oferent, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do 

 zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia 

 ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie oferentowi te informacje. 

9.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez 

 oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

9.5 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że: 

 1) oferta jest niezgodna z ustawą Prawem Zamówień Publicznych, 

2) oferta nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

 3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 

 4) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

 5) inne zgodnie z art. 89 ust. 1 

 

10. Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentami 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest: 

Janusz Krawiec  - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie  

tel. 062 7401434, 62 7405904, fax 062 7401301 
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11. Informacje dotyczące ceny oferty. 
11.1 Cena winna być wyrażona w złotych polskich. 

 

12. Prawo zamawiającego do unieważnienia przetargu 

 

12.1 Zamawiający unieważni przetarg w przypadku m.in, gdy: 

1) nie złożono co najmniej 1 oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

12.2 W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu zamawiający poda uzasadnienie prawne 

i faktyczne unieważnienia. 

 Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich oferentów. 

 

13. Udzielenie zamówienia 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta będzie przedstawiać 

najniższą cenę. 

13.2 Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń oraz poinformuje 

wszystkich uczestniczących w postępowaniu. 

13.3 Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 

niż przed upływem terminu związania ofertą.  

Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający powiadomi fax-em i listem 

poleconym oferenta o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany 

termin  zawarcia umowy oraz cena oferty, zwana dalej cen umowną. 

13.4 O dokonaniu wyboru oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych 

 oferentów. 

13.5  Umowa z wybranym oferentem zawierała będzie postanowienia oferty oraz 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień 

Publicznych. 

 

14. Środki odwoławcze 

 

Dostawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych przysługują 

środki odwoławcze zawarte w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych – dotyczące 

niniejszego postępowania. 

 

 

 

Zakrzew, dnia 11.01.2017 r.  
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      Załącznik nr 1 

         do formularza oferty 

Nazwa oferenta........................................................................................................................ 

Adres oferenta.......................................................................................................................... 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Składając ofertę w przetargu na usługi pralnicze Domu oświadczam, że: 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dostaw, 

3) posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia, 

4) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

5) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawa zamówień 

publicznych. 

 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

i uznajemy się za związani określonymi w niej zasadami postępowania 

 

Oświadczamy, że uważamy się za związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 

.................................................., dn. .............................. 

 

 

       Podpisano: 

 

 

       ................................................................. 
       ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela ) 


