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Kraków dnia, 22.02.2018 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
 
 

 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

dotyczy przetargu nieograniczonego 
 poniżej 221 000 euro  

ogłoszonego przez 
 

Polski Czerwony Krzyż  
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie 

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków 
na 

 
 

„Usługę kompleksowego prania bielizny ogólnoszpitalnej   
 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego” 

 
Nr sprawy ZP 1/PZP/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podstawa prawna: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie i na zasadach określonych w: 
- Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze  
zm), zwanej dalej „ustawą”, 
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I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Polski Czerwony Krzyż Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, ul. Studencka 19, 31-116 
Kraków REGON: 007023731-00193, NIP: 676-007-88-96,KRS 0000225587 , tel: (12) 422-91-15; fax: (12) 422-90-79 
adres poczty elektronicznej krakow@pck.malopolska.pl, strona internetowa: www.pck.malopolska.pl. 
 

II. TRYB POSTEPOWANIA 
 
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy.  
 
CPV :   
98310000-9 - usługi prania i czyszczenia na sucho; 
98311000-6 – usługi odbierania prania; 
98312000-3 – usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych; 
98315000-4 – usługi prasowania; 
98393000-4 – usługi krawieckie; 
60000000-8 – usługi transportowe. 

 
Oferty nie zawierające pełnego przedmiotu zamówienia określonego w pkt. III SIWZ zostaną odrzucone. 
 
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. 
Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 
Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
Zgodnie art 24aa Zamawiający zastosuje „procedurę odwróconą” tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada 
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego prania, naprawy (reperacji) bielizny ogólnoszpitalnej wraz z 
transportem dla Domu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego, ul. Olszańska 5, 31-
513 Kraków (zwanego dalej ZOL). 
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
Usługa obejmuje: 
- pranie wodne z jednoczesną dezynfekcją chemiczno- termiczną obejmujące pranie , maglowanie i fasonowanie bielizny 
pościelowej, piżam, szlafroków, koszul płóciennych, podkoszulków, odzieży roboczej (fartuchy i ubrania lekarskie), 
ręczników, ścierek podkładów, firanek, zasłon, obrusów, mopów, worków itp.; 
- czyszczenie chemiczne (lub wodne przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii i środków piorąco- 
dezynfekcyjnych) koców; 
- dezynfekcję materacy, kołder i poduszek; 
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- naprawę uszkodzonej bielizny; 
- transport bielizny szpitalnej od i do Zamawiającego;  
- szacunkowa liczba kilogramów prania – 1850 kg /miesięcznie.  
Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) ponoszenia pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za jakość wykonywanych usług pralniczych oraz zgodność 
procesu pralniczego z wymogami sanitarnymi , 
b) stosowania technologii właściwej do prania bielizny szpitalnej w celu uzyskania odpowiedniego efektu czystości, 
dezynfekcji, estetyki i trwałości bielizny ( w zależności od rodzaju zanieczyszczeń), 
c) doboru odpowiedniej technologii prania z dezynfekcją, zapewniającej używanie środków piorąco -dezynfekujących o 
szerokim spektrum działania na bakterie – B wirusy – V, prądki gruźlicy- Tbc, F,  
d) określenia dnia w tygodniu i godziny, w których Wykonawca będzie dostępny dla kontaktu z Zamawiającym, 
e) posiadania pozytywnej decyzji stacji sanitarno – epidemiologicznej, że pomieszczenia i urządzenia, w których odbywać 
się będzie pranie  bielizny szpitalnej odpowiadają wszelkim wymogom  sanitarno – epidemiologicznym,  
f) posiadania pozytywnej decyzji   stacji sanitarno – epidemiologicznej, że dysponuje środkami transportu 
przystosowanymi do przewozu bielizny szpitalnej tj. spełnia wymagania dotyczące transportu bielizny szpitalnej z 
zachowaniem barier sanitarnych 
g) stosowania środków piorących i dezynfekujących posiadających wymagane atesty i certyfikaty oraz technologię  
dezynfekcji niskotemperaturowej w procesie prania – temperatura nie większa niż 65 ° dla bielizny pościelowej, oraz 30 ° 
dla koców wełnianych i poduszek – co pozwala na właściwą jakość prania nie powodując przyspieszonego zużycia 
bielizny. 
h) stosowania środków piorących i dezynfekujących dopuszczonych do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 ) ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r. poz.  211 ze zm) oraz ustawą o produktach biobójczych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 122 ze zm) 
i) Wykonawca zapewni: 
pakowanie w worki do transportu czystej bielizny szpitalnej (posiadające atest PZH lub inny równoważny dokument,) 
znakowanie,  
transportowanie (czyli dostarczenie do zamawiającego)  
oraz rozliczanie wagowo – ilościowo – asortymentowe bielizny.  
Zamawiający zobowiązuje się do: 
- wydzielenia pomieszczenia dla składowania brudnej bielizny i czystej , 
- organizacji transportu brudnej i czystej bielizny na terenie ZOL, w celu składowania jej w wydzielonym pomieszczeniu , 
z którego będą zbierane przez Wykonawcę w celu świadczenia usługi.  
Wymagania szczegółowe: 
1. Wykonawca pobierać będzie od Zamawiającego rzeczy przeznaczone do prania, czyszczenia i naprawy, a także 
dostarczać będzie czystą bieliznę codziennie w dniach od poniedziałku do soboty. Przekazywanie brudnej bielizny tj. 
liczenie asortymentu odbywać się będzie w godzinach od 8:00 – 9:00, natomiast ważenie i przekazywanie czystej bielizny 
odbywać się będzie w godzinach od 11:00 – 12:00. 
2. Poszczególne usługi będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie z wyłączeniem niedziel i świąt w następujących 
terminach: 
1) pranie pościeli, bielizny szpitalnej do 24 godzin od chwili jej odbioru od Zamawiającego, 
2) pranie odzieży roboczej –   do 48 godzin i max  do 72 godzin od chwili jej odbioru od Zamawiającego, 
3) naprawa (reperacja) pościeli, bielizny i odzieży roboczej – do 48 godzin i max  do 72 godzin od chwili jej odbioru od 
Zamawiającego 
4) czyszczenie chemiczne poduszek , koców, odzieży roboczej i wyrobów włókienniczych – do 48 godzin do max do 72 
godzin od chwili ich odbioru od Zamawiającego, 
5) czyszczenie i pranie pokrowców,  materacy i kołder – do 120 godzin i max  do 144 godzin od chwili ich pobrania od 
Zamawiającego, 
6) dezynfekcja termiczna w komorze do 48 godzin i max  do 72 godzin. 
3. Rzeczy przeznaczone do prania, czyszczenia i naprawy (reperacji) pobierane będą od Zamawiającego w odpowiednich 
workach foliowych dostarczanych przez Wykonawcę na jego koszt tj. : 
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1) zewnętrznych białych- rzeczy zanieczyszczone, 
2) zewnętrznych czerwonych – rzeczy zakażone, 
3) workach ochronnych  – materace, poduszki, koce, pokrowce. Worki muszą być  wiązane o wymiarach 160 x 80 cm. 
4. Wykonawca dostarczać będzie czystą bieliznę w workach foliowych niebieskich i opakowaniach ochronnych ( np. worki 
płócienne) oznakowanych nazwą oddziału.  
 
5) Warunki pozostałe:  
Szczegółowe warunki świadczenia kompleksowej usługi prania wraz z transportem przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego określa projekt umowy ( załącznik nr 5 do SIWZ). 
 
 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy lub do maksymalnego 
wyczerpania wynagrodzenia. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: 
1) miejsce odbioru brudnego prania i dostawy czystego prania: Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, Zakład 
Opiekuńczo – Leczniczy, ul. Olszańska 5, 31-53 Kraków. 
2) miejsce wykonywania usługi : poza siedzibą Zamawiającego w pralni Wykonawcy. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I WARUNKI WYKLUCZENIA 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy którzy:  
1/ nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. 
2/ spełniają warunki udziału, dotyczące : 
 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 

określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

    Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta 

została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

2. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 
 
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1) ppkt. 2 a), - Zamawiający nie precyzuje 
szczegółowo warunku, 
 
2.   Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1) ppkt. 2 b), Zamawiający nie precyzuje 
szczegółowo warunku, 
 
3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1)  ppkt. 2 c),  Zamawiający nie precyzuje 
szczegółowo warunku. 
 
Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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3. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy: 
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach  
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 

22a ust. 1 ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy. 

f)   W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

g) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
pkt VI. ppkt 2 SIWZ. 
 

 
 
 
 
4. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
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 wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie  wykazał braku podstaw 
wykluczenia;  

 wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  
c) skarbowe,   
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769);  

 wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  

 wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

 wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub 
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

 wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia;  

 wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

 wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, 
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 

 wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

 wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

 wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

 wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nim i 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
 
 

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
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1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dostarczenia 
następujących dokumentów: 
1. 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. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 
SIWZ. 
2. 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 wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp 
 
2. Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 
ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna 
uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.  

 
Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
1). Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa: 
1. w pkt VI. 1. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:  
a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
 
2. Dokumenty, o których mowa w pkt  1) pkt. 1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  
 
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  
Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w pkt. 2. 
 
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 
5. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

 
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia, oświadczenia o 
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. VI. 1. 2.  

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający 
będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
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Wykonawców. 
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców podlegających wpisowi do 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą wspólnie działalność 
gospodarczą lub są  wspólnikami spółki cywilnej. 

6.   Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 

oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.                   

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.  

VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

 
1. Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu: 
a) aktualną opinię wydaną przez właściwy organ sanitarno-epidemiologiczny dla miejsca wykonywania usługi o 
dopuszczeniu pralni do świadczenia usług dla szpitali i posiadaniu bariery higienicznej – dokument z roku 2017; 
b) aktualną opinię lub zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą , że pralnia w której będzie 
realizowana usługa posiada m.in: barierę sanitarną, komorę do dezynfekcji materacy , koców, poduszek – dokument z 
roku 2017; 
c) aktualną opinię lub zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że Wykonawca dysponuje 
środkami transportu przystosowanymi do przewozu bielizny szpitalnej tj. spełnia wymagania dotyczące transportu 
bielizny szpitalnej z zachowaniem barier sanitarnych – dokument z roku 2017 ; 

 Jeżeli informacje, o których mowa w pkt 1 a, b, c, wynikają z protokołu kontroli albo innego dokumentu 
wystawionego przez inspekcję Sanitarną , zamiast opinii lub zaświadczeń Wykonawca może załączyć protokół 
kontroli albo inny dokument, jeżeli stwierdza on aktualny stan faktyczny. 

 
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji, kierując zapytanie na 

piśmie na adres e-mail krakow@pck.org.pl. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na  2 
dni przed upływem terminu składania ofert, 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 
 
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym została przekazana specyfikacja, bez 
ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej. 
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3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o: 

 

1. złożonych odwołaniach, 

2. zmianach terminu przetargu, 

3. unieważnieniu przetargu. 
4.  Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 
 
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
 
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem lub 
drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień, informacji przekazanych drogą elektroniczną e-mail: krakow@pck.malopolska.pl, 
krakow@pck.org.pl  lub faxem. Fax: (12) 422-90-79, Zawsze dopuszczona jest forma pisemna.  

Oferty, dokumenty w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 i 
3a, wyjaśnienia treści oferty jak również wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 składa się wyłącznie w formie 
pisemnej.  

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą – samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego.  

3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni.  
 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ 
2. Oferta musi zawierać: 
a) formularz ofertowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ 
b) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych 
dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
c) zobowiązanie o którym mowa w załączniku nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy) 
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub 
czytelnie ręcznie), w języku polskim, oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy 
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski oraz poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
6. Po dokonaniu oceny ofert Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty, wskazane w SIWZ, w formie  oryginałów albo 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Każda 
kserokopia dokumentu wymaga takiego potwierdzenia 
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o 
których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę 
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podpisującą ofertę. 
9. Wykonawca winien umieścić ofertę w zewnętrznej, zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego 
oraz oznaczonej: oferta na  

Usługa kompleksowego prania bielizny ogólnoszpitalnej Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Krakowie 
Nr sprawy ZP 1/PZP/2018 

nie otwierać przed dniem....................... r. godzina ......................... (termin otwarcia ofert) 
 

10. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
11. Wykonawca może zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, że informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 
1503, ze zm.) nie mogą być udostępniane z tym, że musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien złożyć takie informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. 
12. Informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę nie ujawnia się. 
13. Wykonawca nie może zastrzec informacji wskazanych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skutkować będzie ujawnieniem tych informacji. 
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w 
pkt XII SIWZ. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z 
wskazówkami zawartymi w pkt 8, a koperta dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”lub „WYCOFANIE”. 
16. Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.  
17. Wykonawca nie może wprowadzać do oferty zmian po upływie terminu składania ofert 
 

 
 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy złożyć do dnia  13 marca 2018 r. do godz. 8:30  na Dzienniku Podawczym 
Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża,  31-116 Kraków, ul. Studencka 19, (II piętro)  lub 
przesłać pocztą .   
2. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca. Obowiązuje 
data wpływu na Dziennik Podawczy PCK 
3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.  

 
 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w Małopolskim Oddziale Okręgowym Polskiego 
Czerwonego Krzyża,  31-116 Kraków, ul. Studencka 19, w dniu 13 marca 2018 r. do godz. 9:00 w Sekretariacie Głównym 
(II piętro) 
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące : 
1/. kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2/. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie  
3/. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu „OFERTA” wartość całkowitą zamówienia (netto i brutto) oraz 

mailto:krakow@pck.org.pl
http://www.pck.malopolska.pl/


Usługa kompleksowego prania bielizny ogólnoszpitalnej  
Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Krakowie 

Nr sprawy ZP 1/PZP/2018 
 

 

Polski Czerwony Krzyż  
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie 

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków 
tel: (12) 422-91-15; fax: (12) 422-90-79 

e-mail: krakow@pck.org.pl 
www.pck.malopolska.pl  

11 

stawkę podatku VAT, cyfrowo i słownie. Wartość brutto za realizację całości zamówienia stanowi cenę oferty. 
2. Ceny muszą być podane w walucie polskiej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z 
prawidłową realizacją przedmiotowego zamówienia. 
3. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
4. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny lub kosztu zostanie przez zamawiającego odrzucona, zgodnie  z art. 89 ust. 
1 pkt. 6 ustawy 

 
XV. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
 

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

 
1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie: 
cena  60 % 
czas świadczenia usługi 35 % 
czas rozstrzygnięcia reklamacji 5 % 
 
2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena 
Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru: 
Wartość punktowa ceny = R x (W min. / Wof. X 100) 
R – ranga ocenianego kryterium, 
W min. – minimalna wartość brutto spośród oferowanych  
W ofer.  – oferowana wartość brutto  
 
3. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: czas świadczenia usługi od chwili jej odbioru od Zamawiającego. 
 
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: czas świadczenia usługi od chwili jej odbioru od Zamawiającego będzie 
oceniane na podstawie złożonego we wzorze oferty stanowiącego  załącznik nr 1 do SIWZ oświadczenia Wykonawcy  wg 
następujących zasad: 
1.  pranie odzieży roboczej (POR) 
- do  48 godzin – 100 pkt 
- do 72 godzin – 10 pkt 
2. naprawa (reperacja) pościeli, bielizny i odzieży roboczej (NOR) 
 – do 48 godzin – 100 pkt 
 – do 72 godzin – 10 pkt  
3. czyszczenie chemiczne poduszek, koców, odzieży roboczej i wyrobów włókienniczych (Cz CH)  
- do  48 godzin – 100 pkt 
- do  72 godzin – 10 pkt 
4. czyszczenie i pranie pokrowców, materacy, kołder (Cz P) 
 – do 120 godzin – 100 pkt 
- do 144 godzin -10 pkt 
5. dezynfekcja chemiczna w komorze  (D CH)  
- do 48 godzin – 100 pkt 
- do 72 godzin 10 pkt 
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Wartość punktowa czasu świadczenia usługi  R x (T CŚU) = {(POR) +  (NOR)+ (Cz CH) + (Cz P) + (D CH)} 
R – ranga ocenianego kryterium, 
T CŚU    – liczba punktów otrzymanych w kryterium „czas  świadczenia usługi”  
POR -  liczba punktów otrzymanych w kryterium „pranie odzieży roboczej” 
NOR- liczba punktów otrzymanych w kryterium naprawa (reperacja) pościeli, bielizny i odzieży roboczej  
Cz CH-  liczba punktów otrzymanych w kryterium „czyszczenie chemiczne poduszek, koców, odzieży roboczej i wyrobów 
włókienniczych”  
Cz P -  liczba punktów otrzymanych w kryterium „czyszczenie i pranie pokrowców, materacy, kołder” 
D CH-  liczba punktów otrzymanych w kryterium „dezynfekcja chemiczna w komorze” 
 
4. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: czas rozstrzygnięcia reklamacji (tj. dokonania poprawy świadczonej 
usługi co do której dokonano reklamacji). 
 
Kryterium „czas rozstrzygnięcia reklamacji” będzie oceniane na podstawie złożonego we wzorze oferty stanowiącego  
załącznik nr 1 do SIWZ oświadczenia Wykonawcy.  
Zamawiający oceni czas rozstrzygnięcia reklamacji (tj. dokonanie poprawy świadczonej usługi co do której dokonano 
reklamacji) wyrażonego w godzinach. W tym zakresie Zamawiający  wymaga określenia konkretnego czasu 
rozstrzygnięcia reklamacji wyrażonego w pełnych godzinach przez pracownika ZOL wg następujących zasad: 

1. czas rozstrzygnięcia reklamacji do 24 h – 100 pkt 
2. czas rozstrzygnięcia reklamacji do 48 h – 50 pkt 
3. czas rozstrzygnięcia reklamacji do 72 h – 10 pkt 

Wartość punktowa czasu rozstrzygnięcia reklamacji = R x (T RR) 
R – ranga ocenianego kryterium, 
T RR   – liczba punktów otrzymanych w kryterium „czas  rozstrzygnięcia reklamacji” . 
 
4. Wynik oceny końcowej oferty to suma punktów uzyskanych w kryterium cena,  kryterium czas świadczenia usługi oraz 
w kryterium czas rozstrzygnięcia reklamacji  wg poniższego wzoru : 
Ok.= Wc + T CŚU+ T RR  
Ok. – wynik oceny końcowej 
Wc – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena  
T CŚU- liczba punktów uzyskanych w kryterium czas świadczenia usługi 
T RR - liczba punktów uzyskanych w kryterium czas rozstrzygnięcia reklamacji  
 
Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta, wynosi: 

 w kryterium cena 60 pkt, 

 w kryterium czas świadczenia usługi 35 pkt, 

 w kryterium czas rozstrzygnięcia reklamacji  5 pkt.  
Maksymalna liczba punktów jaka może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. 

 
Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 
 

XVII. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZILENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 
a) Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm ) 
b) Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ. 
c) Została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 
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XVIII. POSTANOWIENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY 
 

1. Szczegółowe warunki umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego określone są w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 
a) terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez 
Wykonawcę okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 
b) przedmiotowym (tj. m.in. rodzaj asortymentu do prania , zmiana techniki, procesu prania), jeżeli wymaga tego 
zapewnienie prawidłowo wykonywanej  usługi; 
c) zmiany wysokości stawki Vat; 
d) osób kluczowych dla realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony z uwagi na niezależne od stron okoliczności 
(tj. choroba , wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne); 
e) danych teleadresowych stron zapisanych w umowie; 
f) zmiany formy płatności faktur. 
3. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów 
prawa. 
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
 

XIX. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W SPECYFIKACJI 
 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, 
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 
2. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekaże do BZP 
ogłoszenie zmianie ogłoszenia. 
3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie 
internetowej. 
 
 
XX. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, 
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w 
art. 89 ust. 4 i 5, 
4) unieważnieniu postępowania –podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie 
powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 pkt 1 na stronie internetowej. 
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym 
interesem publicznym. 
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5. Przed zawarciem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawca, z którym podpisana będzie umowa 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 

1. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 
2. umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta  
tych wykonawców zostanie wybrana, 
3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 90 000  zł (słownie: dziewięćdziesiąt  tysięcy 
złotych) bez udziału własnego z klauzulą ubezpieczenia od ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń w tym 
HIV i WZW – limit odpowiedzialności na 1 i wszystkie zdarzenia co najmniej  90 000 zł. 
4. Wykaz osób. 
 

XXI. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA w art.  29 ust. 3A ustawy 
 

1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy wykaz ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez 

nie czynności oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę. W tym celu 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od ww. pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

przepisami  o ochronie danych osobowych. Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia 

cudzoziemców na podstawie umowy o pracę i potwierdzeniem o legalnym zatrudnieniu. Wykonawca obowiązek ten 

przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z realizacja umowy Wykonawcy.  

2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 

3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego wykaz ww. osób wraz z określeniem 

wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę 

. Powyższy obowiązek dotyczy również wszystkich podwykonawców uczestniczących w niniejszym zamówieniu. W 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania o tym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy, ponadto upoważniony 

będzie do naliczenia kary umownej, o której mowa w projekcie  Umowy. 

3. Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

Obowiązek ten dotyczy w szczególności następujących czynności: pranie , maglowanie i fasonowanie bielizny , 
czyszczenie,  dezynfekcja,  naprawa uszkodzonej bielizny.  

 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 
1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w dziale VI ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
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prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 6 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.  
10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub  w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający 
nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na 
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając 
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii 
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, 
jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący 
może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba 
uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Na postanowienie o 
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 
16. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 13 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej 
wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 
ustawy. 
17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu – zgodnie z przepisami ustawy. 
 
 

 
XXII. SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
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Niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnił się na stronie internetowej od dnia 
publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 
 
 
 
       Zatwierdził Dyrektor PCK 
          
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr  1 

2. oświadczenie z art 25 a  – załącznik nr 2  

3. oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23  – załącznik nr 3 

4. zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 4 

5. projekt umowy – załącznik nr 5    
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Załącznik nr 1 – FORMULARZ  OFERTOWY 
 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y   

na 
usługę kompleksowego prania bielizny ogólnoszpitalnej  Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie 

 

 
Nazwa  Wykonawcy ............................................................................................................................................................... 

NR KRS ….................................................................... Adres ….............................................................................................. 

ul. ................................................................................ kod ......-............. miejscowość ......................................................... 

województwo........................................................................................ powiat ..................................................................... 

Nr telefonu........................................................................................., Nr faksu...................................................................... 

NUMER NIP......................................................................................... NUMER REGON .......................................................... 

Adres poczty elektronicznej …................................................................................................................................................. 

Wykonawca jest ….......................................................................... (małym lub średnim przedsiębiorcą* należy podać właściwe) 

Osoba do kontaktu …....................................................................................................................... 

Nr rachunku bankowego .................................................................................................................. 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  opublikowanego  w BZP : Ogłoszenie nr 526285-N-2018 

z dnia 2018-03-05 r. na  usługę kompleksowego prania bielizny ogólnoszpitalnej  Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w 

Krakowie Nr sprawy ZP 1/PZP/2018 oferujemy wykonanie usługi za kwotę: 

 

a )  C e n a  z a  1  k g  p r a n i a  b i e l i z n y  o g ó l n o s z p i t a l n e j  w r a z  z  t r a n s p o r t e m :   

1/. wartość netto ...................................  (słownie: ............................................................................... 

.......................................................................................................................................................) 

2/.    stawka  podatku VAT .....................  % 

 

3/. wartość brutto .................................   (słownie: ............................................................................... 

.......................................................................................................................................................) 

 

b )  m i e s i ę c z n a  w a r t o ś ć  p r a n i a  b i e l i z n y  o g ó l n o s z p i t a l n e j  w r a z  z  t r a n s p o r t e m :   

1/. wartość netto ...................................  (słownie: ............................................................................... 
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.......................................................................................................................................................) 

2/.     stawka   podatku VAT .....................  % 

3/. wartość brutto .................................   (słownie: ................................................................................ 

.......................................................................................................................................................) 

c )  ł ą c z n a  w a r t o ś ć  ( z a  2 4  m i e s i ę c y )  p r a n i a   b i e l i z n y  o g ó l n o s z p i t a l n e j  

1/. wartość netto ...................................   (słownie: .............................................................................. 

.......................................................................................................................................................) 

2/.   stawka  podatku VAT .....................   % 

3/. wartość brutto .................................    (słownie: ............................................................................... 

.......................................................................................................................................................) 

1. Termin płatności wynosi 30 dni po dostawie i otrzymaniu faktury. Ceny nie ulegną zmianie przez cały okres trwania 
umowy. 
2. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy 
albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia. 
Oświadczamy jednocześnie , że: 

3. Oferujemy pranie odzieży roboczej - do …............. ( min. 48 godzin/ max. 72 godz) od chwili jej odbioru od 

Zamawiającego, * należy wypełnić pod rygorem odrzucenia oferty.  

4. Oferujemy naprawę (reperację) pościeli, bielizny i odzieży roboczej – do …......... (min 48 godzin/ max 72)  godzin od 

chwili jej odbioru od Zamawiającego, * należy wypełnić pod rygorem odrzucenia oferty.  

5. Oferujemy czyszczenie chemiczne poduszek, koców, odzieży roboczej i wyrobów włókienniczych – do ….............. (min 

48 godzin/ max 72) godzin od chwili ich odbioru od Zamawiającego, 

6. Oferujemy czyszczenie i pranie pokrowców, materacy, kołder – do ….............. (min. 120 / max 144 godzin) od chwili ich 

pobrania od Zamawiającego, * należy wypełnić pod rygorem odrzucenia oferty.  

7. Oferujemy dezynfekcję chemiczną w komorze do …............. (min 48 godzin/ max 72) godzin. * należy wypełnić pod rygorem 

odrzucenia oferty.  

8. Oferujemy następujący czas rozstrzygnięcia reklamacji …...............tj. dokonania poprawy świadczonej usługi, co do 

której dokonano reklamacji - wyrażony w pełnych godzinach min. 24 godz. i max. 72 godz.)* należy wypełnić pod rygorem odrzucenia 

oferty.  
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Poniżej przedstawiamy tabelę cenową: 
 
 

L.p Przedmiot Szacunkowa 
liczba kilogramów  

na 1 m-c 

Liczba 
miesięcy 

Cena za 1 kg 
netto 

Wartośśćć  nneettttoo  

uussłłuuggii 
Podatek 

Vat 
Wartość brutto 

usługi 

1 2 3 4 5 6 (kol. 3x4x5) 7 8 (kol. 6x7) 

1 Bielizna 
ogólnoszpitalna 

1850 24     

 
 
 
Ponadto :  
1. Oświadczamy, że ceny brutto podane w formularzu ofertowym zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

jakie ponosi Zamawiający. 
 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  ( w tym ze wzorem umowy, który 

akceptujemy)  i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
 
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje  do przygotowania oferty. 
 
4. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 
 
5. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/ przy udziale podwykonawcy* Podwykonawca będzie realizować 

następującą część zamówienia …...........................................(jeżeli dotyczy).  * niewłaściwe skreślić.   
W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam/y za ich pracę jak za swoją własną. 
 
6. Oferta została złożona na …..................... zapisanych stronach , kolejno ponumerowanych i podpisanych. 
 
7. Oświadczamy, iż osobą/ami* upoważnioną/ymi* do reprezentacji Wykonawcy jest/są*: 

…........................................................................................................................................   zgodnie z 
…............................................................./wpisać odpowiedni dokument /załączony do oferty.  

 
8. Niniejszym informuję/informujemy*, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od....... do …...  
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie 
nie mogą być ogólnodostępne. Część oferty została utajniona na podstawie ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………(jeżeli dotyczy). 
 
9. W załączeniu przedstawiamy dokument wykazujący, iż w/w zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a więc spełniają łącznie trzy warunki: 
a) mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą; 
b) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej;  
c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.  
 
10. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

a) ............................................................................................................................... 
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b) ............................................................................................................................... 
c) ............................................................................................................................... 
d)............................................................................................................................... 
e) ............................................................................................................................... 
 
11. Dane do umowy: 

Osoba/y*, które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy: 
Imię i nazwisko  Stanowisko  
……………………………………………. …………………………………………………………………. 
 
Osoba/y* odpowiedzialna/e* za realizację umowy ze strony Wykonawcy: 
Imię i nazwisko  Stanowisko  
……………………………………………. …………………………………………………………………. 
Nr telefonu i e-mail:………………………………………………………………………………….. 
 
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
Nazwa i adres banku  Nr rachunku 
……………………………………………. …………………………………………………………………. 
 
Miejsce i data: ...............................................         
 
           __________________________________________          
 (pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  * niepotrzebne skreślić  
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  Załącznik Nr 2 do specyfikacji  

       z dnia. 22.02.2018r. 
 

Wykonawca:   

......................................................... 

…..................................................... 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

reprezentowany przez: 

….....................................................      

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)                                           

 
Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę kompleksowego prania bielizny 

ogólnoszpitalnej  Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w Krakowie ZP 1/PZP/2018 prowadzonego  przez Polski 

Czerwony Krzyż Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, ul. Studencka 19, 

31-116 Kraków, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) 

ustawy Pzp  . 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………........... 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
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       ………………………………………… 

       (podpis osób uprawnionych   do reprezentowania)   

 

 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………....................................................

......................................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)                                                      nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

     (podpis osób uprawnionych   do reprezentowania)   

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

     (podpis osób uprawnionych   do reprezentowania)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:krakow@pck.org.pl
http://www.pck.malopolska.pl/


Usługa kompleksowego prania bielizny ogólnoszpitalnej  
Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Krakowie 

Nr sprawy ZP 1/PZP/2018 
 

 

Polski Czerwony Krzyż  
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie 

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków 
tel: (12) 422-91-15; fax: (12) 422-90-79 

e-mail: krakow@pck.org.pl 
www.pck.malopolska.pl  

23 

 
 
 

Załącznik Nr 2 do specyfikacji  
       z dnia. 22.02.2018r. 

 

Wykonawca:   

......................................................... 

…..................................................... 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

reprezentowany przez: 

….....................................................      

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)                          

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę kompleksowego prania 

bielizny ogólnoszpitalnej  Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w Krakowie ZP 1/PZP/2018 prowadzonego  przez 

Polski Czerwony Krzyż Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, ul. Studencka 

19, 31-116 Kraków, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. V SIWZ. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

     (podpis osób uprawnionych   do reprezentowania)   

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w pkt. V ppkt. …......  SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
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…………………………………...……………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w 

następującym zakresie: ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres 

dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

     (podpis osób uprawnionych   do reprezentowania)             

      

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

     (podpis osób uprawnionych   do reprezentowania)             
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  Załącznik Nr 3 do specyfikacji  

       z dnia. 22.02.2018 r. 
 

/Nazwa i adres Wykonawcy/      

.........................................................                                                      

/miejscowość i data/ 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

Składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art. 24 ust. 1 pkt 23 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę kompleksowego prania 

bielizny ogólnoszpitalnej Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w Krakowie ZP 1/PZP/2018 prowadzonego 

postępowania przez Polski Czerwony Krzyż Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w 

Krakowie, ul. Studencka 19, 31-116 Kraków,  po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy 

złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

( jeżeli dotyczy) w przeciwnym wypadku skreślić 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 
Miejsce i data: ...............................................         

 
           __________________________________________          
 (pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  * niepotrzebne skreślić  
 

 

(jeżeli dotyczy) w przeciwnym wypadku skreślić 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami: 
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1) …..................................................... 

…......................................................... 

2) …..................................................... 

…......................................................... 
          
           
         
 

  
 

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 
Miejsce i data: ...............................................         

 
           __________________________________________          
 (pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  * niepotrzebne skreślić  
 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 
Miejsce i data: ...............................................         

 
           __________________________________________          
 (pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  * niepotrzebne skreślić  
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                                                                 Załącznik Nr 4 do SIWZ  
    

  
 
 

ZOBOWIĄZANIE  

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia  
 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………………….  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 
 
…………………………….………………………………….………………………………… 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 

 
oświadczam(/y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), odda Wykonawcy: 

 
…………………………………………………………………....…………………………….…………….……. 

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 
 
 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: Usługa kompleksowego prania bielizny 

ogólnoszpitalnej Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w Krakowie ZP 1/PZP/2018 

   
do dyspozycji niezbędne 
zasoby..............................................................................................................………………………………………………………………………
……………….. 

….......................................................................................(zakres udostępnianych zasobów) 

na cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego należytego wykonania.  
 
 

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 

………….……………………………………………………………………………………….. 

 
Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą: 

 ………………………………………………..………………………………………………… 
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……………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 
                                                                                                             ………………….…………………..……………………… 

                                                                                                            (podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli           w imieniu podmiotu 
oddającego do dyspozycji zasoby)  

 
         
 
 
 
 

 Załącznik nr 5 do specyfikacji 
          z dnia 22.02.2018 r. 

 
WZÓR 

Umowa na Zamówienia Publiczne   
nr …....U/ZP/2018 

 
 

Zawarta w dniu …............................ 2018 r. w Krakowie w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm) zwanej dalej ustawą  
 
pomiędzy: 
 
Małopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego  Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie, przy ul. Studenckiej 19, 31-116 
Kraków,  wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000225587, NIP: 676-007-88-96, REGON: 
00702373100000 reprezentowanym, na podstawie pełnomocnictwa, przez:  
 
Dyrektora Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK- Małgorzatę Pykę 
Głównego Księgowego Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK- Krystynę Ir 
 
zwanym w dalszej części umowy, „ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
 
 
firmą...............................z siedzibą w …..........................., ul. …............................... , NIP:............... wpisaną do 
…................................, prowadzonego przez …........................................., pod numerem …..............................., 
reprezentowaną przez:  
…................................................................... 
….................................................................... 
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”. 
 

§ 1 
Przedmiot zamówienia 

 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia kompleksowych usług pralniczych ( i 
naprawy) bielizny ogólnoszpitalnej wraz z transportem zgodnie z cenami podanymi w formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszej umowy. 

 Usługi, o których mowa w ust. 1 umowy realizowane będą częściami na podstawie składanych przez 
pracowników Zamawiającego pisemnych (faksem) lub telefonicznych zgłoszeń. 

 W ramach usług, o których mowa w ust. 1 umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
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- odbioru brudnej bielizny  do prania własnym transportem z siedziby Zamawiającego; 
- prania wodnego z jednoczesną dezynfekcją chemiczno- termiczną obejmującego pranie , maglowanie i fasonowanie 
bielizny pościelowej, piżam, szlafroków, koszul płóciennych, podkoszulków, odzieży roboczej (fartuchy i ubrania 
lekarskie), ręczników, ścierek podkładów, firanek, zasłon, obrusów, mopów, worków itp.; 
- czyszczenia chemicznego lub wodnego przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii i środków piorąco- 
dezynfekcyjnych) koców; 
- dezynfekcji materacy, kołder i poduszek; 
- codziennych bieżących napraw uszkodzonej bielizny 
- dostarczenia własnym transportem czystej bielizny do siedziby Zamawiającego; 
4. Maksymalna wartość zamówienia na cały okres trwania niniejszej umowy wynosi: 
…............. zł brutto (słownie: ….....................................) 
5. Podana w ust. 4 umowy wartość brutto umowy zawiera całość kosztów związanych z realizacją umowy, w tym w 
szczególności : całkowitą wartość świadczonej usługi, podatek Vat wg aktualnej stawki, koszty ubezpieczenia oraz 
transportu od i do Zamawiającego. 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia ilości i wartości przedmiotu umowy w wysokości max. do 20 % 
7. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w szczególności SIWZ 
wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy. 
 

§ 2 
Wymagania: 
1. Wykonawca pobierać będzie od Zamawiającego rzeczy przeznaczone do prania, czyszczenia i naprawy a także 
dostarczać będzie czystą bieliznę codziennie w dniach od poniedziałku do soboty. Przekazywanie brudnej bielizny  tj. 
liczenie asortymentu odbywać się będzie w godzinach od 8:00 do 9:00, natomiast ważenie i przekazywanie czystej 
bielizny odbywać się będzie w godzinach od 11:00 do 12:00. 
2. Rzeczy przeznaczone do prania będą wykazywane na kwicie, który wypisywany w dwóch egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. Waga czystego prania każdorazowo będzie wykazywana na kwicie odbiorczym, który będzie 
wypisywany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
3. Poszczególne usługi będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie, z wyłączeniem niedziel i świąt w następujących 
terminach: 

 pranie pościeli, bielizny szpitalnej – do 24 godzin od chwili jej odbioru od Zamawiającego, 

 pranie odzieży roboczej- do …............. (min 48 godzin/ max 72) od chwili jej odbioru od Zamawiającego, 

 naprawa (reperacja) pościeli, bielizny i odzieży roboczej – do …......... (min 48 godzin/ max 72)  godzin od chwili 
jej odbioru od Zamawiającego, 

 czyszczenie chemiczne poduszek, koców, odzieży roboczej i wyrobów włókienniczych – do ….............. (min 48 
godzin/ max 72) godzin od chwili ich odbioru od Zamawiającego, 

 czyszczenie i pranie pokrowców, materacy, kołder – do 120 godzin od chwili ich pobrania od Zamawiającego, 

 dezynfekcja chemiczna w komorze do …............. (min 48 godzin/ max 72) godzin. 
4. W przypadku nieterminowego wykonania usługi Wykonawca zapewni Zamawiającemu zastępcze rzeczy poddane 
usługom pralniczym w odpowiednich ilościach i odpowiedniej jakości.  
5. W razie awarii urządzeń w miejscu  wykonywania usługi Wykonawca zabezpieczy wykonywanie usługi w innym 
obiekcie we własnym zakresie. 
6. Ilości przedmiotu zamówienia, podane w załączniku nr 1 do SIWZ, mogą ulec zmniejszeniu  w zależności od 
zapotrzebowania Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i z tego tytułu nie będzie dochodził żadnych roszczeń. 
7. Wykonawca zobowiązuje się przygotować rzeczy przeznaczone do wykonania usług pralniczych w taki sposób, aby były 
oznakowane trwałym znakiem jednostki. Wyklucza się możliwość znakowania flamastrem. 
8. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących świadczonej usługi 
jest: Piotr Dynak – Pielęgniarz Koordynator e-mail: krakow.dompck@pck.org.pl lub zumr.opieka@pck.org.pl 
 

§ 3 
Organizacja usługi 
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1. rzeczy przeznaczone do prania, czyszczenia i naprawy (reperacji) pobierane będą od Zamawiającego w odpowiednich 
workach foliowych dostarczonych przez Wykonawcę na jego koszt tj. : 
1) zewnętrznych białych- rzeczy zanieczyszczone, 
2) zewnętrznych czerwonych – rzeczy zakażone, 
3) workach ochronnych  – materace, poduszki, koce, pokrowce. Worki muszą być  wiązane o wymiarach 160 x 80 cm. 
2. Wykonawca dostarczać będzie czystą bieliznę w workach foliowych niebieskich i opakowaniach ochronnych ( np. worki 
płócienne) oznakowanych nazwą oddziału.  
3. Transport bielizny brudnej odebranej od Zamawiającego oraz bielizny czystej – po wykonaniu usługi- odbywać się 
będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odbiór i dostarczanie bielizny ogólnoszpitalnej odbywać się będzie na zasadach  
DDP Kraków zgodnie z INCOTERMS 2010 z uwzględnieniem  obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy 
(w przypadku obrotu zagranicznego).  
4. Naprawy (reperacje) pościeli, bielizny i pokrowców na materace, odzieży roboczej Wykonawca wykona w cenie usługi 
pralniczej. 
 

§ 4 
Wymagania co do personelu  
1. Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym i dostatecznie licznym personelem zapewniającym 
poprawne wykonanie usługi. 
2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi  objęte przedmiotem zamówienia, jeśli 
wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy w szczególności następujących czynności: pranie , maglowanie i fasonowanie 
bielizny , czyszczenie,  dezynfekcja,  naprawa uszkodzonej bielizny.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy imiennego wykazu 
ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
w związku z realizacją niniejszej umowy oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o 
pracę. Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowę o pracę i 
niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na 
każde żądanie Zamawiającego. Powyższy obowiązek dotyczy również wszystkich podwykonawców uczestniczących w 
niniejszym zamówieniu oraz aktualizowania imiennych list członków personelu wykonujących usługę w siedzibie 
Zamawiającego wraz z oznaczeniem wykonywanych czynności. Powyższy wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy. 
4. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę 
/ Podwykonawcę faktu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.  
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania o tym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy, ponadto 
upoważniony będzie do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 9  Umowy. 
 

§ 5  
Kontrola jakości usług 

1. Zamawiający zastrzega sobie – posiadając uprawnienia do wstępu do Pralni Wykonawcy w terminie 
uzgodnionym z Wykonawcą – prawo kontroli jakości usług, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów 
norm i zasad sanitarno-epidemiologicznych przy wykonywaniu usługi prania. 

2. Usługa prania musi być wykonana z zachowaniem zasad zgodnych z technologią prania dla poszczególnego 
asortymentu, zgodnie z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w pralniach 
wykonujących usługi na rzecz jednostek służby zdrowia.     

3. Wykonawca raz na miesiąc na swój koszt ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu kopie badań 
mikrobiologicznych wykonanych w pralni Wykonawcy potwierdzonych przez Stację Sanitarno – 
Epidemiologiczną, dokumentujących skuteczność prania i dezynfekcji. Zamawiający ponadto zastrzega sobie 
prawo do wykonywania  własnych wymazów  mikrobiologicznych w razie wątpliwości co do jakości świadczonej 
usługi. Kosztem badań zostanie obciążony Wykonawca. 
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4. W cyklu miesięcznym Zamawiający dokonuje w formie pisemnej oceny jakości usług świadczonych przez 
Wykonawcę. Ocena dokonywana jest z użyciem skali szkolnej od oceny bardzo dobrej do niedostatecznej. 
Przyznając za którykolwiek element usługi ocenę gorszą niż dobrą, Zamawiający  zobowiązany jest do 
uzasadnienia oceny. Wyszczególnienie elementów usługi polegających na ocenie: 

1) dokładność wykonania usługi w postaci: wyprania wyczyszczenia, dezynfekcji, naprawy rzeczy przekazanych 
Wykonawcy, 
2) poplamienie, przebarwienie, skurczenie lub innego rodzaju uszkodzenia rzeczy, 
3) wykonanie usługi pralniczej z naruszeniem postanowień § 1 ust. 3 umowy. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w każdym momencie obowiązywania  niniejszej umowy w 
przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do 
rozstrzygnięcia reklamacji w zadeklarowanym w ofercie czasie oraz dokonania w tym terminie poprawy świadczonej 
usługi, co do której dokonano reklamacji. 
 

§ 6  
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć i utrzymywać w mocy w okresie obowiązywania umowy oraz 6 miesięcy po jej 
zakończeniu, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej ściśle zakres prowadzonej działalności 
Wykonawcy, zgodny z przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia 90 000 zł bez udziału własnego z klauzulą 
ubezpieczenia od ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń w tym HIV i WZW – limit odpowiedzialności na 1 i 
wszystkie zdarzenia co najmniej 90 000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia (ryzyka) ze szczególnym uwzględnieniem 
odpowiedzialności kontraktowej. 
2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. 
3. Polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ustępie 1 umowy wraz z 
upoważnieniem dla Zamawiającego dochodzenia bezpośrednio od Ubezpieczyciela z tej umowy odszkodowania 
powstałego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę stanowi Załącznik nr 2 
do niniejszej umowy.    
4. W czasie obowiązywania nin. umowy Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania 
umowy ubezpieczenia przedstawić nową polisę lub dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia oraz 
najpóźniej w dniu upływu terminu płatności, dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej jeżeli jest ona płatna w ratach. 
 

§ 7  
Wynagrodzenie Wykonawcy  
1. Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości zgodnej z cenami podanymi w ofercie. 
2. Wykonawcy należy się wynagrodzenie tylko za faktycznie wypraną liczbę kilogramów prania. 
3. Rozliczenie wynagrodzenia odbywa się w cyklach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę. 
Wykonawca po wystawieniu faktury zobowiązany jest do przesłania jej na adres e-mail: zumr.opieka@pck.org.pl lub 
krakow.dompck@pck.org.pl w formacie pdf. Termin płatności każdej z faktur wynosi 30 dni  od dnia doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i wykonania usługi bez zastrzeżeń. 
4. Zamawiający odmawia zapłaty w razie stwierdzenia niezgodności między kwotą na fakturze i dokumentami   
uzasadniającymi wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w §  2 ust. 2 niniejszej umowy. W takim przypadku, 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy uzasadnienie odmowy w formie pisemnej, zawierające wskazanie niezgodności. 
5. W sytuacji określonej w ust. poprzednim, termin płatności faktury rozpoczyna swój bieg po usunięciu niezgodności 
przez Wykonawcę.  
 

§ 8  
Forma zapłaty wynagrodzenia 
1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w wysokości określonej w prawidłowo wystawionej fakturze, przelewem 
na konto bankowe Wykonawcy. 
2. Za datę zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Strony w czasie obowiązywania umowy mogą zmieniać formy zapłaty faktur. Zmiana musi być dokonana pod rygorem 
nieważności na piśmie podpisanym przez obie strony. 
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4. Ceny za wykonanie usługi nie mogą ulec podwyższeniu w trakcie trwania. Nie dotyczy to zmiany ceny na skutek 
zmiany stawki Vat. 
 

§ 9 
Kary umowne 
1. Zamawiający ma prawo pobrać od Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
a) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę usług pralniczych w terminie określonym w § 2 ust. 3 oraz 
nierozstrzygnięcia w terminie reklamacji z § 5 ust. 5 umowy Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości 3% 
za każdy dzień opóźnienia od fakturowanej wartości brutto usług pralniczych z ostatniego miesiąca.  
b) jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w § 5 ust. 4, co najmniej połowa elementów wykonanej usługi uzyska w danym 
miesiącu oceny niedostateczne – w wysokości 25% wynagrodzenia miesięcznego (brutto). 
c) jeżeli Wykonawca w całości nie świadczy usługi – w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego (brutto); 
d) jeżeli Wykonawca opóźni się ze zdeponowaniem u Zamawiającego polisy lub innego dokumentu potwierdzającego 
zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy albo nie wykona innych obowiązków związanych z 
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej opisanych w § 6 ust. 4 – w wysokości  1 % wynagrodzenia miesięcznego 
brutto za każdy dzień opóźnienia. 
e) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy - w 
wysokości 500,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość dotyczącą zarówno udokumentowania, jak i faktu 
zatrudnienia tych osób.  
2. W przypadku, gdy wskutek nienależytego wykonania usług pralniczych nastąpiło całkowite zniszczenie rzeczy lub ich 
uszkodzenie uniemożliwiające ich używanie zgodnie z przeznaczeniem oraz w przypadku zaginięcia rzeczy (braków 
ilościowych) Wykonawca pokryje koszt zakupu przez Zamawiającego rzeczy w zamian za zniszczone, uszkodzone bądź 
zaginione rzeczy. 
3. Wykonawca pokrywać będzie koszty zakupu rzeczy w zamian za zniszczone, zagubione, uszkodzone rzeczy  na 
podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od wystawienia noty. 
4. Ustalone w § 9 ust. 1 kary umowne nie wykluczają prawa Zamawiającego do dochodzenia uzupełniającego 
odszkodowania z tytułu nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  
5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % maksymalnej wartości brutto umowy. 
6. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary umownej w 
wysokości 20% maksymalnej wartości brutto umowy. 
7. Przez wynagrodzenie miesięczne (brutto), o którym mowa w niniejszym §, strony rozumieją wynagrodzenie 
Wykonawcy  za wykonanie kompleksowej usługi prania z poprzedniego miesiąca, chyba że powyżej wskazano inaczej.  
8. Kary wymienione w niniejszym § podlegają sumowaniu. Są one należne niezależnie od faktu poniesienia szkody przez 
Zamawiającego. Kary umowne oblicza i informuje na piśmie Wykonawcę o ich wysokości i przyczynie pobrania 
Zamawiający. 
9. W razie zajścia przesłanki zastosowania kary umownej, Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o 
tym fakcie, może obniżyć wynagrodzenie o kwotę kary umownej. W takiej sytuacji Wykonawca wystawia fakturę 
obniżoną o właściwą kwotę. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych z 
należnej faktury lub innych ewentualnych wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 
10. Brak obniżenia uprawnia Zamawiającego  do odmowy zapłaty faktury do wysokości naliczonej kary umowne. 
11. Zamawiający może odstąpić od zastosowania kar umownych , w części w celu polubownego zakończenia sporu. 
12. Jeżeli w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy Zamawiający poniósł szkodę, a kwoty 
uzyskane z pobranych kar umownych albo z obniżonego wynagrodzenia nie pokrywają jej w całości, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
 

§ 10 
Wykonanie zastępcze 
W razie niewykonania przez Wykonawcę usługi w całości przez co najmniej jeden dzień albo niedokonania  poprawy 
usługi mimo zgłoszonej reklamacji zgodnie z § 5 ust. 5 umowy, Zamawiający może powierzyć wykonanie usługi osobie 
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trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

§ 11 
Czas trwania umowy 
Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, tj. od …........................ do …......................... lub do wyczerpania 
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy. 
 

§ 12 
Rozwiązanie umowy 
1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą  umowę w trybie natychmiastowym, w następujących przypadkach: 
a) zniszczenia lub uszkodzenia bielizny pościelowej lub odzieży roboczej przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie 
wymieni jej na nową w terminie 7 dni od zawiadomienia. 
b) powtarzającego się co najmniej trzykrotnego dostarczenia Zamawiającemu poplamionej bielizny ogólnoszpitalnej 
przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca pomimo złożonej przez Zamawiającego reklamacji dalej odsyła przedmiot 
zamówienia niespełniający wymagań w zakresie czystości; 
c) trzykrotnego opóźnienia w realizacji usługi 
d) jeżeli, co najmniej trzykrotnie zaistniała sytuacja, w której w wyniku oceny,  o której mowa w § 5, co najmniej połowa 
elementów wykonanej uzyska  w danym miesiącu oceny niedostateczne. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
3. Nie stanowi nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy rezygnacja Zamawiającego z części usług, w 
granicach  20 % wartości umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego do należytego wykonania umowy. 
5. W przypadkach określonych w ust. 1, 2, 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne w tytułu wykonywania 
części umowy. 
 

§ 13 
Zakaz cesji 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy, w tym również odsetek za zwłokę. 
 

§ 14 
Stosowanie aktów prawnych w sprawach nieuregulowanych umową 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
Prawo zamówień publicznych i innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących . 
Umowa podlega prawu polskiemu.  
 

§ 15 
Sąd właściwy  
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16 
Zmiany umowy 
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie : 
a) terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez 
Wykonawcę okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 
b) przedmiotowym (tj. m.in. rodzaj asortymentu do prania, zmiana techniki, procesu prania), jeżeli wymaga tego 
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zapewnienie prawidłowo wykonywanej usługi; 
c) zmiany wysokości stawki Vat; 
d) osób kluczowych dla realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony na niezależne od stron okoliczności (tj. 
choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne ); 
e) danych teleadresowych stron zapisanych w umowie; 
f) zmiany formy płatności faktur. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów 
prawa. Powyższe  zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
5. Zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku zmiany: 
a. stawki podatku od towarów i usług, 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów stawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę niniejszej 
umowy.  
7. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego wskazania i uzasadnienia przez Wykonawcę 
stanowiska, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Za wyjątkiem sytuacji o 
której mowa w ust. 5 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga także uprzedniego złożenia przez 
Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w 
ust. 5 litera b) i c). 
9.  W przypadku zawarcia aneksu, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 
o których mowa w ust. 5. 
10. W wypadku zawarcia aneksu w zakresie zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. a), wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 
11. W przypadku zawarcia aneksu w zakresie zmiany, o której mowa w ust 5 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia 
albo stawki godzinowej. 
12. W przypadku zawarcia aneksu w zakresie zmiany, o którym mowa w ust 5 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
13. Zmiany niedotyczące postanowień umownych, np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych 
teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron, nastąpią poprzez 
przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie, bez konieczności zawierania 
aneksu w tym zakresie. 
 

§ 17 
Klauzula salwatoryjna 
W razie, gdy którekolwiek z postanowień umowy okaże się nieważne wskutek niezgodności z przepisem powszechnie 
obowiązującego prawa, umowa wiąże strony w pozostałym zakresie. Strony przystąpią niezwłocznie do negocjacji 
mających na celu zastąpienie nieważnego postanowienia prawidłowym. 

 
§ 18 

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie 
trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej 
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umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu ZOL-u, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r . (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z 
późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustawy.  

 Obowiązek zachowania tajemnicy obciąża Wykonawcę również po zakończeniu okresu obowiązywania 
niniejszej Umowy przez okres 3 (trzech) lat. 

 
§ 19 

 
 

Egzemplarze umowy 
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.   
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 
 
   
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                                                WYKONAWCA 
 
 
Załączniki do umowy 
 

 formularz ofertowy – załącznik nr 1 

 polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia – załącznik nr 2 

 wykaz osób – załącznik nr 3 
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