PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY
UL. LARYSKA 7
41-400 MYSŁOWICE
nazwa (firma) oraz adres zamawiającego)

Zapytanie ofertowe nr 16/12/2019
Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności i nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych,
(Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późn.zm.).
I. Zamawiający:
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Mysłowicach
ul. Laryska 7 zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nie
przekraczającej równowartości 30 000,00 €. którego przedmiotem jest:
kompleksowe świadczenie usług prania bielizny Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Mysłowicach ul Laryska 7
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowy zakres czynności (w zależności od
asortymentu) związanych z praniem bielizny pościelowej ośrodka, odzieży ochronnej
i innych ( zasłony, obrusy, koce poduszki itp.) tj.:
1. Odbiór brudnej bielizny i odzieży:
 Odbiór brudnej bielizny i odzieży odbywać się będzie z magazynu bielizny brudnej
Zamawiającego w Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Ośrodek
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Mysłowicach ul. Laryska 7. Odbiór odbywać się
będzie do godz. 8.00 dwa razy w tygodniu (………….). W przypadku zaistnienia
konieczności świadczenia w/w usługi w inne dni wolne od pracy, szczegółowy jej
zakres będzie uzgadniany z 5 dniowym wyprzedzeniem.
 Bielizna brudna zapakowana będzie w worki foliowe z opisem zawierającym: rodzaj
i ilość znajdującej się w nim bielizny.
 Brudną bieliznę, z magazynu odbiera pracownik Wykonawcy po pokwitowaniu
odbioru wg ilości.
2. Dostawę czystej bielizny i odzieży:
1. Czystą bieliznę i odzież Wykonawca dostarczy do magazynu bielizny czystej
Zamawiającego w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Mysłowicach ul, Larska 7. Dostawy odbywać się
będą do godziny 8.00, dwa razy w tygodniu (………………) .W przypadku
zaistnienia konieczności świadczenia w/w usług w inne dni (np. w okresie letnim,
wydłużone weekendy itp.) szczegółowy jej zakres będzie uzgadniany z 5 dniowym
wyprzedzeniem. Maksymalna przerwa w odbieraniu brudnej bielizny i dostawie
czystej nie może być dłuższa niż …….. dni.

2. Czysta bielizna będzie dostarczana do magazynu posegregowana asortymentowo
(w workach foliowych pakowanych max po 12 kg w worku) i jej ilość będzie
potwierdzana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Usługa obejmuje:
a) Pranie
b) Wybielanie
c) Dezynfekcję
d) Suszenie
e) Maglowanie
f) Prasowanie
g) Usztywnianie ( fartuchy, garsonki)
h) Czyszczenie chemiczne
i) Naprawę, zszywanie, cerowanie, przyszywanie guzików, wszywanie
uszkodzonych zamków, itp. w bieliźnie uszkodzonej podczas czynności
podejmowanych w toku realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
j) Sortowanie i segregacja poszczególnych asortymentów bielizny musi odbywać
się według podziału na asortyment. Bielizna nie nadająca się do dalszego
użytkowania bądź naprawienia winna być zapakowana w oddzielnym worku z
opisem „ kasacja” lub „naprawa”.
k) Szczelne pakowanie w worki foliowe wg asortymentu : (prześcieradła, poszwy,
poszewki itp.) w sposób uniemożliwiający zabrudzenie i skażenie. Worki
foliowe zapewni Wykonawca
3. Transport
 Odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
 Musi odbywać się środkami transportu dostosowanymi do wykonywania
przedmiotu zamówienia, zaakceptowanymi przez Państwową Stację Sanitarno
Epidemiologiczną.
 Poprzez transport Zamawiający rozumie dojazd do siedziby Zamawiającego,
załadunek, transport, wyładunek i złożenie w miejscu i w czasie wskazanym przez
Zamawiającego .
 Transport powinien odbywać się z zachowaniem bariery higienicznej i innych
stosownych procedur.
 Środki transportu brudnej i czystej bielizny winny być oddzielne lub posiadać
szczelną i podzieloną komorę załadunkową tak, aby bielizna czysta nie miała
możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną.
 Koszty transportu muszą być wliczone w cenę 1 kg prania.
 Osoba dostarczająca bieliznę obowiązana jest posiadać prawidłowy ubiór – fartuch
ochronny, rękawice ochronne.
III. Szacunkowa ilość suchej bielizny oddawanej do prania wynosi około 600 kg rocznie.
1. Ilości podane są ilościami szacunkowymi, uzależnionymi od ilości podopiecznych
oraz posiadanych środków finansowych. Na podstawie wymienionych przesłanek
usługi mogą zostać skorygowane do faktycznych potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia szacunkowej ilości bielizny
przeznaczonej do prania.
3. Usługi pralnicze obejmować będą:
 bieliznę pościelową,
 odzież fasonową (fartuchy, bluzy, dresy itp.),






ręczniki frotte i płócienne,
koce, materace, poduszki,
zasłony, parawany, serwety, obrusy,
i inne.

IV. Wymagania co do miejsca wykonywania usług,
urządzeń i środków
wykorzystywanych do świadczenia usług oraz sposobu realizacji przedmiotu
zamówienia
1.Usługi wykonywane będą w pomieszczeniach oraz przy użyciu maszyn i środków
piorących wykonawcy; pralnia lub pralnie, w której/ych wykonywane będą usługi winny,
posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego na pranie bielizny
z ośrodka medycznego.
2.Pralnia, w której wykonywane będzie zamówienie winna posiadać „barierę higieniczną”
i spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019.595 z dnia 2019.03.29)

3.Środki piorące i dezynfekujące powinny posiadać wpisy do rejestru wyrobów medycznych
lub świadectwa rejestracji produktu biobójczego lub pozwolenia MZ na obrót oraz Karty
Charakterystyki substancji niebezpiecznych jak również gwarantować technologię
dezynfekcji niskotemperaturowej w procesie prania ( temperatura nie większa niż zalecana
przez producenta asortymentu). Pranie winno się odbywać zgodnie z wymogami
obowiązującymi w służbie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń sanitarnoepidemiologicznych.
4.Bielizna i odzież będzie podlegała dezynfekcji w każdym procesie prania.
5.Cykl prania i dezynfekcji bielizny (czas, temperatura, stężenie środka dezynfekcyjnego )
musi być dostosowany do pranego materiału zgodnie z instrukcją producenta.
6.Pranie, suszenie, krochmalenie, maglowanie, prasowanie obejmować będzie pranie bielizny
z dezynfekcją chemiczno – termiczną, która jest zgodna z zaleceniami PZH; maglowanie
wymagane jest w przypadku bielizny pościelowej i ręczników, a prasowanie w przypadku
bielizny fasonowej, chyba że inaczej wynika z zaleceń producenta.
7.Czyszczenie chemiczne – koce, materace, poduszki.
V. Dokumenty wymagane od Wykonawcy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty świadczące o zachowaniu wszelkich
wymogów sanitarnych i technologicznych stawianych przez SANEPID i PIP tj:
1.
Aktualny w swej ważności protokół lub opinia kontroli sanitarnej potwierdzająca
spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.
(Dz. U. Nr 213, poz. 1568) dotyczące pralni, w której będzie realizowane zamówienie.

2.

3.

4.
5.

Opinia sanitarna dotycząca środków transportu, które będą wykorzystywane podczas
realizacji zamówienia, wydana przez właściwego Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego (opinia winna dotyczyć samochodów przeznaczonych do
transportu bielizny brudnej i czystej wraz z podaniem marki samochodu oraz nr
rejestracyjnego ).
Dokumenty potwierdzające procedury postępowania (w pralni wykorzystywanej przez
Wykonawcę w celu wykonania usługi) z brudną i czystą bielizną oraz środkami
transportu (pojazdy, wózki) używanymi do wykonania zamówienia.
Wykaz maszyn, urządzeń i środków piorących i dezynfekujących używanych do
prania i dezynfekcji bielizny.
Dokumenty dotyczące stosowanych środków:
a. deklaracja zgodności CE dla środków dezynfekcyjnych,
b. wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych lub do Rejestru
Produktów Biobójczych dla środków piorąco-dezynfekujących,
c. karty charakterystyk wszystkich środków jakie będą użyte do realizacji
zamówienia.
Inne dokumenty poza wymienionymi powyżej, które powinna zawierać oferta:
1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty określające jego zakres w przypadku, gdy
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, podpisane przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru (W przypadku złożenia
kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez osobę udzielającą pełnomocnictwa).
2. W przypadku polegania na potencjale innych podmiotów – pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
3. W związku z procedurą niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
i z ewentualną realizacją zadania (umowy) Zamawiający i Oferent (Wykonawca)
zamówienie oraz osoby przez niego wskazane jako mające zostać podwykonawcą w
rozumieniu niniejszego postępowania
wyrażają zgodę na przetwarzanie
i przekazywanie danych osobowych, a także ich wprowadzanie do systemów
informatycznych – tylko w zakresie niezbędnym, na podstawie : Ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.,
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE – od dnia 25 maja 2018 r. Stosowne zgody w formie pisemnej Oferenta
( Wykonawcy) oraz osób przez niego wskazane jako mających zostać podwykonawcą
w rozumieniu niniejszego konkursu ofert zostaną doręczone wraz z ofertą.
4. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
załącznik nr 1

VI. Termin realizacji zamówienia
Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń – grudzień 2020 r.
VII. Kryteria Oceny i wyboru Oferty

1.
2.
3.
4.

5.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena – 100% (100% = 100 pkt)
Cena ofertowa brutto zaproponowana przez Oferenta musi obejmować wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji wykonania zamówienia.
Jeżeli dla rozstrzygnięcia części lub całości postępowania z uwagi na potrzebę lub
możliwości Zamawiającego koniecznym okaże się złożenie dodatkowych ofert
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub przeprowadzi z nimi
dodatkowo negocjacje.
Zamawiający może odwołać lub unieważnić postępowanie w części lub w całości na
każdym etapie jeżeli jego potrzeby lub możliwości będą stanowić podstawę takiego
zakończenia postępowania.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie (piętro II sektor B pok B9 ) Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mysłowicach
ul. Laryska 7 41-404 Mysłowice bądź przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej
(w formie skanów podpisanych dokumentów) na adres: pzozoro@interia.pl
z dopiskiem „Oferta na kompleksowe świadczenie usług prania bielizny Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Mysłowicach
ul Laryska 7” w terminie do dnia 23.12.2019 roku do godz. 11:00.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.12.2019r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej ( II piętro)
budynku PZOZORO.
IX. Istotne postanowienia umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
X. Ogłoszenie wyniku wyboru Wykonawcy
Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyniku
postępowania drogą telefoniczną lub elektroniczną.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela
z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych
Krystyna Orłów pod numerem telefonu (32) 3160164 oraz adresem email pzozoro@interia.pl
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Oferta,
Załącznik nr 2 do zaproszenia składania ofert – wzór umowy
Mysłowice, dnia …………….

………………………………………
(Pieczęć i podpis Kierownika lub osoby przez niego upoważnionej)

Załącznik nr 1
Miejsce i data…………………………..

…………………………………………
pieczęć wykonawcy lub wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia

nr tel./faksu ………………….
REGON ……………………..

NIP…………………………..

http …………………………. .

e-mail.........................................
OFERTA

Nawiązując do zaproszenia z dnia …………..……….r. na: ……………………………
………………………………………………………………………………( nazwa zadania)
Oferujemy
wykonanie
(niewłaściwe skreślić)
1.

wyżej

Nazwa przedmiotu zamówienia,

wymienionych

dostaw/usług/robót

budowlanych*

Cena Netto PLN
(za jeden miesiąc)

VAT % Cena Brutto PLN
(za jeden miesiąc)

Cena brutto za cały rok
Słownie brutto PLN
2

Termin realizacji zamówienia

01.01.2020r.-31.12.2020r.

Proponowany czas trwania umowy
3. Inne informacje:
…………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………
(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
a) Posiadam odpowiednie uprawnienia , personel i doświadczenie niezbędne do
prawidłowej realizacji zamówienia;
b) Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane
z realizacją umowy;
c) Przestrzegam w zakresie zatrudniania pracowników powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia minimalnego za
umowę o pracę przy obowiązku zatrudnienia w tej formie, i/lub minimalnej stawki
godzinowej jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwe jest
zastosowanie innej formy zatrudnienia;
d) Cena oferowaną będzie ceną stałą i niezmienną w okresie obowiązywania umowy;
e) Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i przyjmuję bez
zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści;
f) Zobowiązuje się do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego
w wyznaczonym przez niego terminie;
g) Akceptuję termin płatności faktury wynoszący 30 dni;
h) Oferent (Wykonawca) oraz osoby przez niego wskazane jako mające zostać
podwykonawcą w rozumieniu niniejszego postępowania wyrażają zgodę na
przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, a także ich wprowadzanie do
systemów informatycznych – tylko w zakresie niezbędnym, na podstawie : Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE – od dnia 25 maja 2018 r. Stosowne zgody w formie
pisemnej Oferenta ( Wykonawcy) oraz osób przez niego wskazanych jako
mających zostać podwykonawcą w rozumieniu niniejszego konkursu ofert zostają
doręczone wraz z ofertą.
i) Mam prawo do wglądu i aktualizacji moich danych osobowych.

…………………………………………………………………..
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Miejscowość , data……………….

