Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.attis.com.pl

Warszawa: KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE PRANIA ORAZ WYNAJMU
Z SYSTEMEM RFID BIELIZNY SZPITALNEJ
Numer ogłoszenia: 19092 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp.
z o.o. , ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3211470, faks 22
3211406.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.attis.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE USŁUGI W
ZAKRESIE PRANIA ORAZ WYNAJMU Z SYSTEMEM RFID BIELIZNY SZPITALNEJ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: 1) świadczenie kompleksowych usług pralniczych z wykorzystaniem
technologii RFID w zakresie prania i dezynfekcji, maglowania lub prasowania bielizny
pościelowej, odzieży i bielizny operacyjnej, piżam, worków na bieliznę stanowiącej własność
Wykonawcy (najem) oraz 2) dezynfekcja, prasowanie, maglowanie i naprawy krawieckie
oraz czyszczenie chemiczne asortymentu nie nadającego się do prania wodnego i transport
bielizny szpitalnej, kocy, poduszek, kołder, narzuty na łóżko, podkładów z bawełny
kolorowej, ręczników frotte, ściereczek do naczyń, poszewkę na koc elektryczny, materacy,
dresów, kocyków oraz odzieży ochronnej stanowiącej własność Zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6, 98.31.50.00-4,
98.39.30.00-4, 39.51.80.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są
wnieść wadium w wysokości 6000,00zł. (sześć tysięcy złotych)
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
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie - wykonywali, a
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują co najmniej 1
(jedno) zamówienie, którego przedmiotem było (jest) pranie bielizny szpitalnej
o wartości wykonanego zamówienia nie mniejszej niż 100 000 zł każde; oraz
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie - wykonywali, a
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują co najmniej 1
(jedno) zamówienie, którego przedmiotem było (jest) dzierżawa lub najem
bielizny ogólno szpitalnej, w której wykorzystano system informatyczny
służący do ewidencjonowania wykonywanej usługi, o wartości wykonanego
zamówienia nie mniejszej niż 50 000 zł każde;
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

a) co najmniej 1 /jednym/ samochodem z windą przystosowanym do
przewożenia bielizny; b) co najmniej 1 /jednym/ wózkiem transportowym
(koszowym lub siatkowym), o wymiarach 81cm x 61cm x 166cm /plus minus
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•

5 cm/, wyposażonym w dwa kółka obrotowe /z blokadą/ i 2 kółka stałe o
średnicy 125mm /plus minus 5 cm/, zabezpieczonym pokrowcami, o
konstrukcji pozbawionej ostrych krawędzi, którego wszystkie elementy nadają
się do mycia, dezynfekcji; c) co najmniej 1 /jednym/ urządzeniem do
prasowania ubrań w pozycji wiszącej za pomocą gorącego powietrza d)
urządzeniami i technologią/ami przeznaczonymi do czyszczenia chemicznego
z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych posiadających certyfikat
dermatologiczny środka piorącego; e) Tagami /chipami/, które zostaną
umieszczone na każdej sztuce wynajmowanego asortymentu, spełniającymi
wymagania: są pasywne, nie posiadające własnego źródła zasilania, są zgodne
z normą ISO 15693 oraz ISO 18000-3, działają w paśmie HF, wytrzymują min.
200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji,
potwierdzono badaniami brak wpływu chipów na rezonans magnetyczny o
natężeniu 3 Tesli, potwierdzono badaniami brak wpływu rezonansu
magnetycznego na chipy, gwarantujący bezpieczeństwo zastosowania chipów
są bezpieczne dla ludzi i sprzętu elektronicznego, jak np. rozrusznik serca,
defibrylatory, etc.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu /zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ/.

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:
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

•

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
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•

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;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
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III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•

inne dokumenty
1) Kopia opinii sanitarnej wydanej przez właściwego Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w oparciu o przeprowadzone kontrole, potwierdzająca
spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. Dz.
U. nr 40 z dnia 19.05.2000. poz. 469), Ustawy z dnia 13.07.2012r. o zmianie
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2012r. poz. 892) oraz
Rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650) potwierdzająca, że
pralnia posiada pełną barierę higieniczną) 2) certyfikatu technologicznego
producenta tkanin; 3) certyfikatu z niezależnego akredytowanego laboratorium
potwierdzającego zgodność parametrów tkanin ze wszystkimi wymaganymi
normami: PN-P-82010-06:1984, ENV 14237:2002, JIS L 1902:2002, 4) dokument
potwierdzający zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi
na odpowiednich normach europejskich - akredytowany certyfikat Systemu Jakości
- ISO 9001 potwierdzający, iż Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe
w zakresie świadczenia usług prania, dezynfekcji wraz z transportem i
monitorowaniem w systemie RFID; 5) wykaz środków piorących i
dezynfekujących przewidzianych do wykonywania zamówienia wraz z
dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie wyrobu do Rejestru Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów biobójczych. 6) aktualne badania
mikrobiologiczne wykonane w pralni Wykonawcy przez właściwą Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną (również organy przy jego strukturze) lub
akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisane na listę
laboratoriów badawczych celem potwierdzenia skuteczności dezynfekcji

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie, że urządzenia techniczne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit e, zastosowane
przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości, spełniają parametry określonych w ust. 1 pkt 3
lit e. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą
złożyć łącznie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

5

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega możliwość ewentualnych zmian
postanowień zawartej Umowy, w szczególności w zakresie terminu wykonania zamówienia,
sposobu wykonania zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych lub
trudnych do przewidzenia w chwili podpisania Umowy. Ewentualne zmiany będą
wprowadzane w formie pisemnych aneksów
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.attis.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum
Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. Adres: ul. Górczewska 89,
01-401 Warszawa Dział Zamówień Publicznych- p.184.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 24.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny
Pracy ATTIS Sp. z o.o. Adres: ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa Sekretariat- p.196.
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

Zatwierdził
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska
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