
 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

1/2021 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” . ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin 

NIP: 617 218 9328 

KRS: 0000354792 
 „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. 

ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.14 

E-mail : zp@szpitaljarocin.pl /adres do korespondencji/ 

Znak Postępowania: 1/2021 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  http://www.szpitaljarocin.pl 

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019r., poz 2019 ze zm.) - zwanej dalej także „pzp”. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

III INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zaprasza do składania ofert w trybie podstawowym 

na realizację zamówienia na  : 

Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i na-

prawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, 

dzierżawa bielizny szpitalnej  oraz transport do Szpitala . 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej 

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia z 31.12.2020. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452 2020r.) 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
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3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. 

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy   w 

sprawie zamówienia publicznego. 

12. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej została wybrana Zamawiający będzie żądał 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców. 

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 

14. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. 

15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: 

1) Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący 

wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie 

mogą być udostępniane. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, 

wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 

informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 

2) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajem-

nicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone: 

a)  elektronicznie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” -  w formularzu składania ofert na stronie 

postępowania na miniPortalu. 

16. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp 
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IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiotem zamówienia jest : 

Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i na-

prawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, 

dzierżawa bielizny szpitalnej  oraz transport do Szpitala . 

Szacunkowa ilość prania to 10.000 kg  miesięcznie  z zastrzeżeniem że podana ilość może ulec zmianie 

w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie ilości prania w czasie trwania Umowy nie  przekroczy 

łącznie 20% całości ilości przewidzianej na okres 12 m-cy. 

2. Szczegółowy opis  zamówienia zawiera Wzór umowy zał. nr 6 

3.Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

zgodne z wymaganiami, o których mowa w art.22 kp osoby wykonujące następujące niezbędne do re-

alizacji niniejszego zamówienia czynności tj. pranie, dezynfekcja, maglowanie naprawa, składanie, pra-

sowanie, transport, wydanie i nadzorowanie wykonywanych usług. 

Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o któ-
rych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynno-
ści w zakresie realizacji zamówienia zostały określone również w zał. nr 6 Wzór umowy. 

 

V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Planowany termin realizacji przedmiotu umowy: 15.03.2021 do 14.03.2022. 

VI 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w 

art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj.   

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (zamawiający nie określa wymagań w tym za-

kresie); 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z 

odrębnych przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie); 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie); 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 

W zakresie doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzia-

łalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem co najmniej 1 usługi polegającej na świadczeniu 

usługi prania bielizny szpitalnej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto w pralnicach z 

barierą higieny oraz z wykorzystaniem systemu RFID HF lub RFID UHF lub NFC 

2. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia. 

1) 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 podmiotów udostępniają-

cych zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
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2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zo-

bowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 

że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek 

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności: 

 a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

 b.  sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostęp-

niającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

 c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawo-

dowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności do-

tyczą. 

VII PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 

Wykonawcę: 

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku z mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189A Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250A Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165A Kodeksu 

karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępczego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 

z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe, 



str. 5 

 

h) o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania 

wykonywania pacy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1.2. 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 1.1.; 

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba 

że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 

jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2.Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się Wykonawcę w stosunku 
do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, za-
warł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury. 
 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

VIII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Do oferty Wykonawca dołącza:  

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 2. 

/Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania 

ofert./ 



str. 6 

 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2a. 

Uwaga :  

-W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie ze wskazaniami ust. 6 

niniejszego rozdziału. 

-W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby wykonawca składa również oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie w 

jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby . 

3. Inne dokumenty dołączane do oferty: 

1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie 

wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 

2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby /jeżeli dotyczy/  Załącznik nr3. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy 

zał. nr 4 

4.Zamawiający w niniejszym postępowaniu  żąda następujących podmiotowych  środków dowodowych: 

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykony-

wanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te do-

stawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywa-

nych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wysta-

wione w okresie ostatnich trzech miesięcy. 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczo-

nym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia wskazanego wykazu usług stano-

wiącego podmiotowy  środek dowodowy. 

5.Forma dokumentów 

1) Oferta oraz oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

2) Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

3) Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
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wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym 

dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

6. Oferta wspólna 

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić 

jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania i rozporządzania 

prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być 

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich 

uprawnionych przedstawicieli. 

2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum  lub spółki 

cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego wykonawcy  i spełniać następujące 

wymagania: 

a)oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 2 składa: 

- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu) 

lub pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń ) w imieniu każdego z wykonawców osobno. 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
 

 

IX INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 

a. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

b. ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

c. poczty elektronicznej: zp@szpitaljarocin.pl 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP na dostęp do formularzy: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia 

i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP 

6. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: zp@szpitaljarocin.pl 
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zp@szpitaljarocin.pl 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumen-
tów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu  
Prezesa rady Ministrów z dnia z 31.12.2020. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452 

2020r.) 

8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

X WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

1) w kwestiach formalnych – Karolina Łubińska, Tomasz Roguszczak tel. 62 33 22 321 

2) w kwestiach merytorycznych –  Urszula Kubiak tel.62 33 22 144 

 

XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25 marca 2021r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem związania ofertą okre-
ślonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wyko-
nawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej 
w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej 
na miniPortalu. 
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 
osobistego lub podpisu zaufanego. 
4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć 
folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania 
mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do 
szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się 
na ofertę. 
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego 
pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy 
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z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez 
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane 
przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych 
klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenia wskazane w rozdziale VIII w postaci 
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 
7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta 
z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić 
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 
8. Do oferty należy dołączyć: 
8.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa 
pełnomocnik; 
8.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
9. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 
10. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale 
w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 
1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna 
kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

 
XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia 
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu. .  
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowa-
dzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 
24.02.2021r. , do godz. 10:00 . 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania 
oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten 
numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego 
wycofania oferty. 
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę 
za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 
na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na  
miniPortalu. 
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej 
oferty. 
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XIII. WYMAGANIA DOYTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 3.000,00 zł (słownie: trzy 
tysiące złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 
terminu związania ofertą. 

3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp. 

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiają-
cemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego PKO 
BP SA 35 1020 2212 0000 5902 0304 2918 z dopiskiem „Wadium - Pranie 1/2021” (wskazane 
jest załączenie  potwierdzenia wpłaty  do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 
zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystą-
pienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą; 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało roz-
strzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia 

8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca 
wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza; 

4)  po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie  zostało rozstrzygnięte odwołanie na 
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

9. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz 
z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.  

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 
niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, je-
żeli: 
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył pod-

miotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzają-
cych spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych doku-
mentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 
ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

XIV TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2021r., o godz. 11:00 
2. Otwarcie ofert jest niejawne. 
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. Oferta złożona po upływie terminu do jej złożenia zostanie odesłana Wykonawcy elektronicznie z 
użyciem miniPortalu na adres e-mail z którego została złożona. 
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5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego po-
stępowania informacje o: 
5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności go-
spodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 
5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 
7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

XV SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług 
(VAT). 
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 
przecinku. 
3. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla 
przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie 
ceny ofertowej z zastosowaniem  nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potrakto-
wane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się usta-
wowe przesłanki omyłki (na podstawie art.226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość wła-
ściwa zostanie przyjęta cena podana słownie. 
 

XVI OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM 

WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej 
oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie 
on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych 
dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia 
wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie zw̨iązania ofertą 
określonym w SWZ. 
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 
wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na 
wybór jego oferty. 
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a 
Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
 

XVII INFORMACJE  

O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem   art. 577 pzp, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
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oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 
10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych we wzorze umowy zł. nr 6   
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przy-
padku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę tych Wykonawców. 
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

XVIII PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca   może   powierzyć   wykonanie   części   zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
podwykonawcy/podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

3.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wy-
konawca wskazał w ofercie (Formularzu oferty) części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania  przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, o ile są już 
znane. „Formularzu oferty” 

 

XIX POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY   

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego pzp. 
2. Odwołanie przysługuje na: 
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obo-
wiązany na podstawie ustawy. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elek-
tronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoław-
czej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoław-
czego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośred-
nictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” pzp. 
 

XVIII KLAUZULA INFORMACYJNA 
Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o., 63-200 Jarocin 
,ul.Szpitalna 1. 
2. inspektorem ochrony danych osobowych w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Spółka z o.o. jest Pan Michał 
Szczerbań, kontakt: adres e-mail: abi@szpitaljarocin.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie kompleksowych 
usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z 
wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej  oraz transport do Szpitala „1/2021 . 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumen-
tacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu-
blicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwa-
nia umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;  
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymo-
giem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 
8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana doty-
czących narusza przepisy RODO; 
9. nie przysługuje Pani/Panu:  
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
___________________  
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 XIX SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 
Załącznik nr 1 –  Formularz Ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie  Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - w trybie   art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp. 
Załącznik nr 2a - Oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu warunków 
Załącznik nr 3  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby /jeżeli dotyczy/. 
Załącznik nr 4  - Oświadczenie dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
Załącznik nr 5 -  Szczegółowy opis bielizny szpitalnej podlegającej dzierżawie 
Załącznik nr 6  - Wzór umowy 
 

 

                         ZATWIERDZIŁ:                                            

     

 

Jarocin,  dnia 17 lutego 2021r. 
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Załącznik nr 1 do SWZ 
21/2020                                                                                                                          

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i na-

prawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, 

dzierżawa bielizny szpitalnej  oraz transport do Szpitala . 

Dane dotyczące oferenta 
 
Nazwa.................................................................................................................... 
 
Siedziba................................................................................................................. 
 
Nr telefonu....................................e-mail ......................................................... 
 
nr KRS..................................................................................................................... 
 
nr NIP................................................nr REGON..................................................... 
 
Adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem: 

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

Oferent jest małym/średnim przedsiębiorstwem*  
 TAK  
 NIE  
*zaznaczyć „x” właściwe 
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
„SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE” Sp. z o.o. 
SZPITALNA 1 
63-200 JAROCIN 
tel/fax 33 22 350/33 22 359 
 
Zobowiązania oferenta 
 
Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie wymaganiami Zamawiającego określonymi w   
 
Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ofercie z dnia :......................  
 
 
1.Cena zamówienia - Cena  1 kg suchego i czystego prania: 
 
cena netto..................................zł 
 
(słownie: .................................................................................................................) 
 
podatek VAT............................zł 
 
cena brutto............................... zł 
 
(słownie: .................................................................................................................) 
 

 
 

.........................................................................                                                                               
(imię i nazwisko)                      

       uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy           



str. 15 

 

 
 
 
Oświadczam, że wymieniona powyżej kwoty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia – zgodnie z otrzymaną i sprawdzoną przeze mnie dokumentacją , 
a oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu za-
mówienia. 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
tj. do 25.03.2021. 
Oświadczam, że akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy oraz zobowiązuję się  do 
jej zawarcia na przedstawionych w nim warunkach. 
Oświadczam, że oferowany asortyment odpowiada warunkom określonym w dokumentach 
dopuszczających go do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Oferuję termin płatności 30 dni. 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia za-
mawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome należy 
również podać dane proponowanych podwykonawców): 

1. ......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................... 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1…………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 .........................................................................   
(imię i nazwisko)                      

      uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy           
 
 
 
 
Miejscowość ………………….dnia  ……………………..                                                     
 
 
*niepotrzebne skreślić 
1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobo 
dnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego do-
tyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie). 
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       Załącznik nr 2 do SWZ 

                                                                                   

Zamawiający:    

 „SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE” Sp. z o.o. 

 SZPITALNA 1,63-200 JAROCIN 

  

Podmiot składający: 

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

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

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

 podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………................. 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

 reprezentacji) 

Oświadczenie  

DOTYCZĄCE WYKONAWCY / PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*  

 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

 Prawo zamówień publicznych   

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie kompleksowych 

usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej 

zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej  oraz transport do 

Szpitala prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.,  oświadczam, co następuje: 

 

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

art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

2.*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,  
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że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze: 

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

4. 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. 

 

 

 

........................................................................   
(imię i nazwisko)                      

      uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy           
 
 
 
 
Miejscowość ………………….dnia  ……………………..                                                     
 

*- niepotrzebne  skreślić 
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  Załącznik nr 2a do SWZ                                                                                         Zamawiający:    

 „SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE” Sp. z o.o. 

 SZPITALNA 1,63-200 JAROCIN 

Podmiot składający: 

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

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

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

 podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………................. 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Oświadczenie  

DOTYCZĄCE WYKONAWCY / PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*  

 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

 Prawo zamówień publicznych   

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie kompleksowych 

usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej 

zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej  oraz transport do 

Szpitala prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.,  oświadczam, co następuje: 

Oświadczam, że spełniam określone w SWZ warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu  
 

w zakresie ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

........................................................................   
(imię i nazwisko)                      

      uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy           
 
 
 
 
Miejscowość ………………….dnia  ……………………..                                                     
 

*- niepotrzebne  skreślić 
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Załącznik  nr 3 

Zał. 3 do SWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia 

(składane w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) 

Oświadczam w imieniu …................................................................................................ 

                                                       /nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/ 

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy ........................................................................... 

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

                                                                             /nazwa i adres Wykonawcy/ 

niezbędne zasoby …..................................................................................................... 

/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, 

potencjał techniczny/ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie kompleksowych usług prania, 

dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z 

wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej  oraz transport do Szpitala 

prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. 1/2021 

oświadczam,  iż: 

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie: 

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego będzie następujący: 

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

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

d) zrealizuję …………………………………….w zakresie, w jakim wykonawca polega na moich 

zdolnościach  w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. 

........................................................................   
(imię i nazwisko)                      

      uprawnionego przedstawiciela         
 
 
Miejscowość ………………….dnia  ……………………..                                                     
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       Załącznik nr 4 do SWZ 

                                                                                   

Zamawiający:    

 „SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE” Sp. z o.o. 

 SZPITALNA 1,63-200 JAROCIN 

Podmiot składający: 

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

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

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

 podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………................. 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

 reprezentacji) 

Oświadczenie  

DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE 

 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie kompleksowych 

usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej 

zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej  oraz transport do 

Szpitala prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.,  oświadczam, co następuje: 

Oświadczam , że wymienieni poniżej poszczególni wykonawcy wykonają następujące części/całość 

oferowanych usług/dostaw (należy wymienić nazwy wykonawców oraz przyporządkowany im zakres 

usługi/dostawy) 

1.…………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniu są aktualne 

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

........................................................................   
(imię i nazwisko)                      

      uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy           
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Miejscowość ………………….dnia  ……………………..                                       
 

 

Zał nr.5 

Szczegółowy opis bielizny szpitalnej podlegającej dzierżawie 

 

1. Bielizna pościelowa: 

− POSZWA  biała lub kolor zaakceptowany przez zamawiającego (powłoki duże): rozmiar min. 

210x160 cm, tkanina o składzie 50% poliester(+/- 4%) i 50% bawełny (+/- 4%), gramatura 

140-160 g/m2, temperatura prania 95oC, maksymalny wykurcz tkaniny do 5%, ilość 600 szt. 

− POSZEWKA  biała  lub kolor zaakceptowany przez zamawiającego (poszewka na poduszkę): 

rozmiar min. 80x90cm, tkanina o składzie 50% (+/- 4%)poliester i 50%(+/- 4%) bawełny, gra-

matura 140 - 160 g/m2, temperatura prania 95oC, maksymalny wykurcz tkaniny do 5%, ilość 

- 600szt.  

− PRZEŚCIERADŁO białe lub kolor zaakceptowany przez zamawiającego: rozmiar min. 

160x260 cm, tkanina o składzie 50% poliester (+/- 4%)i 50% bawełny(+/- 4%), gramatura 

140- 160 g/m2, temperatura prania 95oC, maksymalny wykurcz tkaniny do 3%,   ilość  600 szt. 

− POSZEWKA  biała  lub kolor zaakceptowany przez zamawiającego (poszewka na poduszkę): 

rozmiar min. 50x50cm, tkanina o składzie 50% poliester(+/- 4%) i 50% bawełny(+/- 4%), gra-

matura 140 -160 g/m2, temperatura prania 95oC, maksymalny wykurcz tkaniny do 5%, ilość 

– 40 szt.  

− POSZWA DZIECIECA : tkanina 100% bawełna, gramatura 160 g/ m2, temperatura prania 

95oC, rozmiar min. 90 x150cm, maksymalny wykurcz tkaniny do 3% , kolor do ustalenia po 

podpisaniu umowy, ilość 40 szt. 

− PRZEŚCIERADŁO DZIECIĘCE: tkanina 100% bawełna, gramatura 140 - 160 g/ m2, tempe-

ratura prania 95oC, rozmiar min. 200x150cm, maksymalny wykurcz tkaniny do 3% - kolor do 

ustalenia po podpisaniu umowy ilość  40 szt. 

− PRZEŚCIERADŁO NOWORODKOWE: 100% bawełna, gramatura 160 g/m2, rozmiar min. 

100x80, temperatura prania 95oC , kolorystyka do ustalenia po podpisaniu umowy, ilości 40 

szt. 

− POWŁOCZKA DZIECIECA : tkanina 100% bawełna , temperatura prania 95 o C , rozmiar 

70x80 maksymalny wykurcz tkaniny do 3% , w ilości 40 szt. 

2. WOREK DO BIELIZNY: poliestrowo bawełniany lub poliestrowy  gramatura min 120 g/m2 min. 

80x140, temperatura prania 95oC , ilość 250 szt. 

3. Ubrania operacyjne: na około 200 cykli prania  

Kolory: zielony, niebieski, szaro-niebieski, czerwony,  grafit 

Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o mi-

nimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 128 g/m2. 

Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych 

zmian.  
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Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu 

odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, 

po bokach rozporki wzmocnione ryglami. 

Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki. 

Sukienka: z dekoltem na zakładkę,; z przodu odcięty karczek, pod którym jest mała kieszeń 

wszyta w szew; dwie kieszenie na wysokości bioder; wiązana z tyłu na troki służące do regulo-

wania obwodu pasa. 

  

Ubrania operacyjne ilość  600  kompletów rozmiary S-XXXL – ilość poszczególnych do 

 uzgodnienia   z Zamawiającym  po podpisaniu umowy.  

150 sztuk sukienek operacyjnych w rozmiary S-XXXL – ilość i kolor poszczególnych do  

 uzgodnienia  z Zamawiającym  po podpisaniu umowy.  

 

4. Fartuch ochronny, tkanina  o składzie bawełna 35-48 % i poliester 52-65 % , gramatura 175+/-

5g/m2 – w rozmiarach M-XXXL, ilość poszczególnych  do uzgodnienia z  Zamawiającym  po 

podpisaniu umowy.  – 75 szt 

5. Mopy – nakładka jest przeznaczona do czyszczenia na sucho i na mokro . Frędzle, pętelki 

wykonane z 50 bawełna /50 poliester zakładka kieszenie 100 poliester,  rozmiar 40 x12 tem-

peratura prania od 60 oC do  90 oC . ilość –   1000 szt. (mopy zużyte na bieżąco wykonawca 

wymienia) 

6. Serwety chłonne TYPU AGUAFIL 75 x 90 zielona/niebieska. Wykonana z niepylącej tkaniny.  

Serweta zgodna z normą w zakresie pylenia i czystości pod względem cząstek stałych PN-

EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. – 250 szt./ na około 100 prań 

 

7. Serwety chłonne TYPU AGUAFIL 150 x 200 zielona/niebieska. Serweta zgodna z normą w 

zakresie pylenia i czystości pod względem cząstek stałych PN-EN 13795 z uwzględnieniem 

późniejszych zmian. – 250 szt./ na około  100 prań 

 

8. Koce akrylowe z dodatkiem bawełny –waga od 1,7 -1,9 kg, temperatura  prania 40 o C, roz-

miar ok. 160 x 200 - ilość  - 120 szt. 

9. Pokrowiec wykonany z tkaniny poliestrowej, lekkiej, elastycznej, antyalergicznej z impregna-

tem, nieprzepuszczającej wody oraz drobnoustrojów, bez lateksu;  tkanina światłoochronna, 

trudnozapalna . Możliwość prania w 60°C. Pokrowiec wykonany z materiałów umożliwiają-

cych przeprowadzenie dezynfekcji. Kurczliwość po praniu max. 5%. Tkanina odporna na 

działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Tkanina od-

porna na ścieranie Pokrowiec wyposażony w zamek błyskawiczny. 

     Pokrowiec rozmiar na poduszki -70/80 –60 szt. 
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10. Komplet piżamowy wykonany  z tkaniny bawełniano- poliestrowej o minimalnej zawartości 

bawełny  45 % do 55 %, o gramaturze  130-140 g/m2. Bluza zapinana po całości na mapy. 

Spodnie wiązane na troki. Rozmiar XL-XXXL – ilość poszczególnych  do uzgodnienia z  Za-

mawiającym  po podpisaniu umowy - 50  szt. 

11. Ekran parawanu  z naciąganym na stelaż tunelem z jednej strony na szerokości 110 cm - 

kolor zaakceptowany przez zamawiającego rozmiar. 135x110 cm, tkanina o składzie  50% 

poliester i 50% bawełny, gramatura 120-160 g/m2, temperatura prania 95oC, maksymalny 

wykurcz tkaniny do 3%, ilość 50 szt. 

12. Fartuchy standardowego ryzyka:  

Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonany na bazie 

dwóch tkanin: 

- pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 120 g/m2, o wysokim poziomie odporności na prze-

siąkanie cieczy - minimum 90 cm wysokości słupa wody, 

- pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości 

bawełny 60% o gramaturze  max. 125 g/m2. 

Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębno-

wany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem;  

Kolor niebieski lub zielony; 

Fartuch w pełni zgodny z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. 

Fartuch na około 100 prań. 150 szt.  

 

 

 


