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                           SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

– (dalej zwana również SIWZ) 
 
 Nazwa zamówienia publicznego:   Kompleksowe usługi prania odzieży, transportu i 
dzierżawy pościeli płaskiej oraz bielizny i obłożeń operacyjnych 
 

                       
I. Nazwa  oraz adres Zamawiającego:  
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 
Adres: ul. Żołnierska 18a ,  10 – 561 Olsztyn  
NIP 739-29-54-843       Regon 000295580   
Tel. 089-5393455 
Str. internetowa www.wssd.olsztyn.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie   art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
 Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w: 

1) Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p. zm.) 
– zwanej dalej również ustawą. 
2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,  jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
3) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów Dz. U.  z dnia 28 grudnia 2017 r. poz. nr 2477 w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do € stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, 
4) Ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.) 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia, kod CPV, wymagania stawiane wykonawcy w z związku z realizacją 
przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi prania wraz z transportem i dzierżawą bielizny 

ogólno szpitalnej i bielizny operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych barierowych. Zakres usług pralniczych 
obejmuje w szczególności: 

-   kompleksową usługę prania tj.: dezynfekcję, suszenie, maglowanie, prasowanie, konserwowanie asortymentu 
    będącego własnością Zamawiającego i dzierżawionego od Wykonawcy zgodnie z technologią prania, 
-   wynajem asortymentu opisanego  w załączniku nr 2/1 do SIWZ, wraz z kompleksową usługą prania, 
-  transport bielizny brudnej własnej i wynajmowanej we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy z siedziby    
   Zamawiającego do siedziby Wykonawcy oraz bielizny czystej własnej i wynajmowanej z siedziby Wykonawcy   
   do siedziby Zamawiającego (transport wewnętrzny do komórek organizacyjnym Szpitala zabezpiecza  
    Zamawiający). 

2.  Wykonawca dostarczy do magazynów Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty poinformowania przez 
Zamawiającego pisemnie, odpowiednią ilość wózków jezdnych przeznaczonych do transportu   bielizny w 
ilości 10 szt. (wózki ażurowe obudowane okryciem z zielonego płótna). Wózki  wykorzystywane będą 
rotacyjnie do przechowywania czystej i gromadzenia brudnej bielizny oraz do transportowania i dystrybucji 
bielizny czystej  na oddziały i gromadzenia brudnej. Wózki maja być wyposażone w  kółka nie rysujące 
podłogi, listwy i kółka odbojowe lub odboje. Wózki przeznaczone do transportu bielizny czystej i brudnej  
winny być dostosowane wielkością do windy szpitalnej. Winda przeznaczona do transportu bielizny posiada 
następujące wymiary wewnętrzne: szer. 110 cm x dług. 220 cm wys. 210cm. 

3 .  Do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi prania Wykonawca będzie zobowiązany w terminie do 14 dni od daty 
poinformowania przez Zamawiającego pisemnie, dostarczyć do Szpitala minimum 50% ilości  pościeli i 
odzieży (płaska i operacyjna), która podlegać będzie dzierżawie. Dostawa pozostałej ilości pościeli i odzieży 
ma być zrealizowana sukcesywnie do 5 dni  od rozpoczęcia świadczenia usługi. Pościel i odzież dzierżawiona  
może być fabrycznie nowa lub może być używana pod warunkiem, że  będzie ona w stanie technicznym 
dobrym i nie będzie posiadać uszkodzeń (brak np. troków, zapięć, nienaprawione rozerwania lub rozprucia 
szwów, nadmiernie wyeksploatowana), a w przypadku obłożeń i fartuchów barierowych ilość cykli do końca 
użytkowania nie może być mniejsza niż 20 cykli ze 100 dopuszczalnych zgodnie z Normą PN-EN 13795. Z 
czynności przyjęcia – przekazania asortymentu pościeli i bielizny oraz pozostałych przedmiotów 
dzierżawy zostanie sporządzony protokół przekazania – przyjęcia podpisany przez upoważniane 
osoby stron umowy.    

4.  Niezależnie od powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany będzie do równoczesnego dostarczenia - w  
terminie do 5 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi , tzw. „depozytu awaryjnego” tj. jednorazową odzież oraz 
obłożenia operacyjne i barierowe w ilości 5% z każdego rozmiaru i rodzaju asortymentu (jednorazowe 
obłożenia i fartuchy uniwersalne, sterylne + odzież jednorazowa)  oraz wielorazową pościel ogólno szpitalną  
w ilości 2% do każdej pozycji dzierżawionego asortymentu, celem zabezpieczenia ciągłości pracy Szpitala na 
wypadek zaistnienia zdarzeń losowych lub innych okoliczności, które spowodują opóźnienie Wykonawcy w 
realizacji usługi (w terminowym dostarczeniu czystej odzieży operacyjnej i obłożeń do Szpitala oraz pościeli).  

5. Wykonawca w okresie świadczenia usług ma obowiązek do utrzymania - we własnym zakresie, dzierżawionej 
pościeli, bielizny  w należytym stanie technicznym oraz  do uzupełnienia „depozytu awaryjnego”. Wykaz 
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komórek organizacyjnych Szpitala Zamawiającego,  gdzie ma być zabezpieczona dzierżawiona pościel,  
zawarty został w ogólnym załączniku nr 2/2 do SIWZ. 

 
Pozostałe wymogi zawiera opis przedmiotu zamówienia, który stanowi zał. nr 2 do SIWZ 

Przedmiot zamówienia obejmuje 1 niepodzielną część, a oferta winna być pełna i powinna 
spełniać szczegółowe wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
 
2.  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień   
Kod CPV:  98.31.00.00-9 usługi prania i czyszczenia na sucho;  98.31.50.00-4 usługi prasowania 
Kod: CPV 98.31.10.00-6 Opis: Usługi odbierania prania 
 
3. Inne postanowienia i wymagania dot. przedmiotu zamówienia. 
3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
3.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.  
3.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
3.4 Wymagany termin płatności faktury  za przedmiot zamówienia  - minimum  60 dni.  
3.5 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faks, adresu e-mail oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
3.6 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  
3.7 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem 

podwykonawców. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Sukcesywnie w okresie 18  miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. 
Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi – przełom sierpień / wrzesień  2019r. 
 
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu.  
A.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.  nie podlegają wykluczeniu 
1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia, szczególnie w oparciu o przesłanki 
określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia 
Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3ustawy. 
1.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 
1.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20,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. 
 

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5. 

 
B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. –  spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b tj. dotyczące: 

1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile    
                  wynika to z odrębnych przepisów:  warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
                  iż posiada aktualną decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora  
                  Sanitarnego o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług pralniczych dla szpitali oraz  
                  pozytywną opinię na świadczenie usług transportowych w zakresie przedmiotu  
                  zamówienia; 
            1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie   
                  żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób  
                  szczególny; 
            1.3 zdolności technicznej  Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie   
                  żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób  
                  szczególny; 
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C. Informacje o podmiotach trzecich. 
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 innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
2.Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie  
w przypadku kiedy:  
2.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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; 
2.2.Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia 
2.3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  
2.4.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.  
2.5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 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 
 
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
D. Informacje o podwykonawcach. 
1) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia  
2) Informacje o podwykonawcach Wykonawca zamieszcza w Oświadczeniu  (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTEPOWANIU  ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

A. Dokumenty wymagane 
 
1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków: 
1.1. Oświadczenie Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia, które stanowi załączniki nr 3 do SIWZ. 
1.2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  które stanowi 
załącznik nr 2 do SIWZ. 
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli wykonawcy 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 
zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści 
te informacje na stronie internetowej. 
4.   Zezwolenie wydane w drodze decyzji  właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług pralniczych dla szpitali oraz  pozytywną opinię na 
świadczenie usług transportowych w zakresie przedmiotu  zamówienia; 
 5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada treści SIWZ 
wymagane jest złożenie „próbek” oferowanego do dzierżawy nw. asortymentu w ilości: 
- bluza operacyjna rozmiar M i L – po 1 szt. do każdego rozmiaru;  
- spodnie operacyjne rozmiar M i L – po 1 szt. do każdego rozmiaru;  
- sukienka operacyjna rozmiar S i L – po 1 szt. do każdego rozmiaru;  
- fartuch operacyjny rozmiar L i XL – po 1 szt. do każdego rozmiaru;  
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- serwety operacyjne każdy rozmiar i rodzaj,  prześcieradło operacyjne – po 1 szt. z każdej pozycji 
rozmiarów (tolerancja rozmiarów +/- 5cm); 
- Bielizna: poszwa duża biała, poszewka na poduszkę, poszwa mała, prześcieradło duże i małe białe 
– po 1 sztuce z każdego rodzaju. (tolerancja rozmiarów +/- 5cm); 
 Wykonawca winien umieścić „próbki” w opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego, na adres 
10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18A – sekcja zamówień publicznych pok. Nr 01, posiadającej 
następujące oznaczenia: „PRANIE ODZIEŻ- nr spr. SZP-332-49PN-2019. Nie otwierać przed 19-
08-2019r godz. 13:00” i przesłana na adres lub złożona osobiście w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Koperta/paczka z próbkami powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby 
nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by 
wyróżniała się pośród innej korespondencji oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.” 
Próbki złożone do postępowania nie będą podlegać zwrotowi do wykonawcy, którego oferta  zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza.  
6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada treści SIWZ 
wymagane są dokumenty dotyczące tkanin na powłoki na poduszkę, kołdrę i prześcieradła,  
1) Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność ze specyfikacją CEN/TS 14237, 
2) Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa I z niezależnego laboratorium, 
3) karta Danych Technicznych na tkaniny i wyrobu wystawiona przez producenta tkanin lub 
producenta wyrobu gotowego. 
4) Dokumenty opisowe zawierające informacje o oferowanych wyrobach (katalogi, ulotki informacyjne 
itp.); 
7.  W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada treści SIWZ 
wymagane dokumenty dotyczące tkanin na spodnie i bluzę odzież operacyjną i wyroby 
barierowe 
1) certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający pełną zgodność z normą PN EN 13795, 
2) certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa II z niezależnego laboratorium, 
3) karta Danych Technicznych na tkaniny i wyrobu wystawiona przez producenta tkanin lub 
producenta wyrobu gotowego. 
4)  Dokumenty opisowe zawierające informacje o oferowanych wyrobach (katalogi, ulotki informacyjne 
itp.); 
8. Dowód wniesienia wadium  
         W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  oświadczenie ppkt 1.1 i 1.2 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
8. Zamawiający  wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 
 
B. ponadto oferta powinna zawierać: 
1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy i 
tabele cenowe z zał. nr 1/1  
2. Pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania w imieniu wykonawcy 
oświadczenia woli – jeśli dotyczy . 
3. Oświadczenia Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniana warunków 
udziału - wg wzoru zał. nr 2, 3 i 6.  
4. Do formularza oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć również certyfikaty bądź inne 
dokumenty potwierdzające   wdrożenie systemu zarządzania organizacją dot. tekstyliów poddawanych 
obróbce w pralni w zakresie kontroli skażenia biologicznego PN-EN 14065:2005 (RABC) lub 
równoważne, obejmującego usługi prania z dezynfekcją, bielizny własnej lub powierzonej wraz z jej 
transportem.(Element stanowi kryterium oceny ofert. Dokument nie będzie mógł być 
uzupełniony w trybie art. 26 UPZP. Jeśli wykonawca zadeklaruje w zał. nr 1 do SIWZ, że 
posiada wdrożony system zarządzania PN-EN 14065:2005 ale nie załączy wymaganego 
dokumentu w tym kryterium otrzyma 0pkt.)  
5. Do formularza oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć również zaświadczenia, dokumentu 
potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 jeżeli Wykonawca posiada 
wdrożony system ISO 9001 lub równoważne. (Element stanowi kryterium oceny ofert. Dokument 
nie będzie mógł być uzupełniony w trybie art. 26 UPZP. Jeśli wykonawca zadeklaruje w zał. nr 1 
do SIWZ, że posiada wdrożony system zarządzania jakością, ale nie załączy wymaganego 
dokumentu w tym kryterium otrzyma 0pkt.) 
 
C. Wymagania dotyczące  dokumentów:  

            1.   Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność  z oryginałem” przez  
          wykonawcę. 

2.   Zamawiający może  żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu     
         wyłącznie   wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do     
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         jej prawdziwości.  
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów w innym języku niż 
polski. 
4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 
5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,    
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
6. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o 
zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej 
odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich 
wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń za przedmiot zamówienia w walutach obcych. 
8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 

przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  
1) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi 

czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. 3) u.p.z.p. 

2) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania  
o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego  

       postępowania, zgodnie z art. 24 niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 
9. Zamawiający przewiduje – zgodnie z art. 24aa ustawy, możliwość  dokonania najpierw oceny 

ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu. 

  
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
 

1. Zamawiający urzęduje w dniach roboczych i godzinach: poniedziałek –  piątek – od godz. 7.30 do godz. 15.00. 
2. W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja pomiędzy Zamawiającym,  

a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz. 1030) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie  

z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego rozdziału SIWZ.  
5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) przy 
przekazywaniu następujących dokumentów: 
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 
2) zmiana treści SIWZ, 
3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, 
5) wezwania Zamawiającego dotyczące złożenia lub uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, 

kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2, 2f, 3, 3a ustawy,  
6) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz 

odpowiedź Wykonawcy w powyższym zakresie, 
7) informacja o poprawieniu ofert na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 
8) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian  
w treści oferty, 

9) wezwanie Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 
10) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 
11) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, 
12) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
13) zawiadomienie o złożeniu oferty po wyznaczonym terminie 
14) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy, 
15) wniosek o udostępnienie protokołu lub/ i załączników do protokołu. 
16)  wnioski, zawiadomienia i oświadczenia itp. 
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6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie 
jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

7. Adres do korespondencji zamieszczony jest w rozdziale I niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie 
pisma związane z postępowaniem, były kierowane wyłącznie na ten adres. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający prosi  
o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres: przetargi@wssd.olsztyn.pl) w formie 
edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielenia wyjaśnień. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, nie później niż 2 dni, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po 
upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpatrywania. 

9. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami oraz potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień, ofert  jest Piotr Wichowski – Insp. ds. zam. Publicznych - kontakt tel. 089-5393472 lub 602816546 
codziennie w dni robocze godz. 07:30 do15:00. e-mail przetargi@wssd.olsztyn.pl  

10. Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania 
wniosków przez wykonawcę i jego zapytań do SIWZ. 

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.  

12. Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrania z wykonawcami.   
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu 

składania ofert zmieć treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację 
zamawiający  udostępniona na stronie internetowej Szpitala. 

14. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej w j polskim. 
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

  
VIII. Wymagania dotyczące wadium  

1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium .   
Ustala się wadium w kwocie: 5 000,00zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 

              2. Wykonawca wnosi wadium:   
- w pieniądzu, poleceniem przelewu na konto: PKO  B P 02 14401228 0000 0000 0223 3304 
-  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,   
-  w gwarancjach ubezpieczeniowych  
-  w gwarancjach bankowych  
-  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2    ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju    Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 
1158, z p. zm.) sposób przekazania: przed  upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin 
wniesienia wadium w formie   
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.   
3.    Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.  
4.    Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie kopii, natomiast oryginał należy złożyć w 
kopercie razem z ofertą, nie wpinając jej na trwałe do oferty. Wadium wniesione w takiej formie ma 
zawierać w swojej treści również zabezpieczenie wynikające z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. (Nie 
spełnienie wymogu odn.  załączenia kopii i oryginału – o czym mowa powyżej, dokument nie będzie 
zwrócony wykonawcy)  
5.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu 
stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. Jeżeli termin 
ważności (skutecznej realizacji) wadium ujawniony na powyższych dokumentach będzie krótszy to taka 
oferta będzie odrzucona ze względu na nieskutecznie wniesione wadium.  
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowaniu, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego. 
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 
 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 
3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
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oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1, 25a ust. 1 pełnomocnictw,  lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
UWAGA. Wadium wnoszone w pieniądzu ma znajdować się  na wskazanym koncie bankowym 
Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.  
Brak wniesienia wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy podwodowa będzie odrzucenie 
oferty wykonawcy  

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

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

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty:  
  
A. Przygotowanie oferty  
1)  Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na 
język polski. 
2) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy 

składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.  

3) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  

4) Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za zgodność 
z oryginałem.  

5) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność  
z oryginałem). Zamawiający zaleca, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których 
będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr 
handlowy. 

6)  Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty,  
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.  

7)  Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.  

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej 
ofertę.  

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.  

10) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę 
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

11) Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana 
kolejnymi numerami. 

12) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów nie 
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.  

13) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

14) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 
kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

15) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, 
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Zamawiający 
wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były  przez Wykonawcę złożone w 
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. Z 1993r. NR 47, POZ. 211 Z PÓŹN. ZM.)”, lub spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  
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16) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców 
w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek 
roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 

18) Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na zamawiającego, na adres podany na 
wstępie i posiadającej następujące oznaczenia: - nr spr. SZP-332-49PN/2019. Nie otwierać przed 19-08-
2019r godz. 13:00” i przesłana na adres lub złożona osobiście w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

19) Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią 
oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji oraz 
opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

 
B. Oferta wspólna 

1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące 
warunki: 
- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela/ lidera. 
- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań. 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - Sekcja zam. publicznych pok. nr 01 lub przesłać na 

adres siedziby Zamawiającego – Sekcja zamówień publicznych pok. nr 01, do dnia 19-08-2019r. do 
godz. 12:00  

2. Oferta złożona po terminie zostanie  zwrócona wykonawcy bez jej otwierania, po upływie terminu na 
wniesienie odwołania .   

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19-08-2019r. o godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 011 (Hol 
główny) 

4. Otwarcie ofert jest jawne.  
5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny i pozostałe przewidziane w art. 86 ust. 4.    
7. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej WWW.wssd.olsztyn.pl 

(zakładka – przetargi  informacje z otwarcia ofert).  
 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  
 
1. Wykonawca określi cenę składki za usługi stanowiące przedmiot  zamówienia w PLN cyfrowo i słownie 

uwzględniając należny podatek VAT. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 
2.   Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne, koszty 

wykonania dokumentacji, usługi na rzecz Zamawiającego, wynikające bezpośrednio lub pośrednio przy 
wykonywaniu zamówienia oraz ewentualne upusty. 

3.  Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 
podlegały zmianom. 

4.  Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na  

      niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając  
      o  tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona w oparciu o art. 87 ust. 2 Ustawy pzp. 
5. Cenę łączna  ofertową za zamówienie należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym  załącznik 

nr 1  do niniejszej SIWZ   
 

 
„XIII. Opis kryteriów oceny ofert: 
 
1.Sposób obliczania wartości punktowej: (Nr kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium) 
 (a). Cena 60pkt  + (b). „Standard usług 1” -  20 pkt. + (c). „Standard usług 2” -  20 pkt. 
1) Zasady oceny ofert w kryterium „Standard usług 1 ” 
W ramach kryterium „Standard usług 1”, punkty przyznawane będą w następujący sposób: 
a) Przedłożenie wraz z ofertą* zaświadczenia, dokumentu potwierdzającego wdrożenie systemu 
zarządzania jakością ISO 9001. Jeżeli Wykonawca posiada wdrożony system ISO 9001– 20 pkt; 
b) brak zaświadczenia, dokumentu w ofercie potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania 
jakością ISO 9001–0 pkt; 
 
2) Zasady oceny ofert w kryterium „Standard usług 2 ” 
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W ramach kryterium „Standard usług 2”, punkty przyznawane będą w następujący sposób: 
a) Przedłożenie wraz z ofertą* zaświadczenia, certyfikatu  potwierdzającego wdrożenie systemu 
zarządzania organizacją dot. tekstyliów poddawanych obróbce w pralni w zakresie kontroli skażenia 
biologicznego PN-EN 14065:2005 (RABC) lub równoważne, obejmującego usługi prania z 
dezynfekcją, bielizny własnej lub powierzonej wraz z jej transportem. 
b) brak zaświadczenia, dokumentu w ofercie potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania PN-
EN 14065:2005 – 0 pkt; 
(Objaśnienie*. Dokumenty w pkt. 1) i 2) nie będą podlegały uzupełnieniu po otwarciu ofert. Brak 
dokumentu w ofercie pomimo zaznaczenia w pkt. 4 Formularza ofertowego pola 
potwierdzającego jego posiadanie, taktowane będzie przyznaniem 0 pkt w kryterium oceny ) 
 
3) Ostateczna ilość punktów przyznanych ofercie jest sumą punktów przyznanych za poszczególne 
kryteria.2) Kryterium „cena” i „jakość usług” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 
 

..

.

1

badof

naj

p
C

C
RxW =

 +  SU 1 + SU 2    

 
Wp1 – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R - ranga w ocenie, tj.: 60 pkt. 
Cnaj. - cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert) 
Cof.bad. – cena oferty badanej 
SU 1 -  Standard usług 1 
SU 2 - Standard usług 2 
 
Maksymalna liczba punktów (Wp1) jaką może uzyskać oferta w kryterium „cena” wynosi: 60,00 
pkt, w kryterium „standard usług 1” - 20 pkt + „standard usług 2” - 20 pkt.  
 
 
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności 
należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną 
pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego 
części. 
5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 
6. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące 
istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
7. Zamawiający nie może poprawić błędu polegającego na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej 
stawki podatku od towarów i usług. 
8. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli zajdą okoliczności określone w przepisach 
ustawy art. 89 ust. 1.” 
 
 
 
XIV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY  
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się  

o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu zamawiający poinformuje wykonawcę o: 
1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert; 

1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
1.3  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

1.4  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta.  



SZP-332-49PN/2019                           Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie 10

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  
z dokumentów załączonych do oferty.  

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą 
z zastrzeżeniem wystąpienie okoliczności w art. 94 ust. 2 ustawy  

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego  zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93  ustawy. 

5.  Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana wybranemu wykonawcy listem poleconym lub droga 
elektroniczną jeśli wykonawca nie będzie wnioskował inaczej.  

  
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1.Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny /brutto/ podanej w ofercie za 
zamówienie. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy: PKO  BP S.A.  02 14401228 0000 0000 0223 
3304. 

2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, 
4) gwarancjach bankowych, 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 
wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowienie 
zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych 
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z 
obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital Dziecięcy w Olsztynie), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie 
nazwy zamówienia), 
3) kwotę zobowiązania, 
4) termin ważności gwarancji, 
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na 
każde pisemne żądanie Zamawiającego, 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 
akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub 
poręczenia. 
6. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać 
Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze pisemne 
żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kwoty do wysokości 
wniesionego zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień 
ograniczających abstrakcyjność gwarancji. Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż 
termin obowiązywania Umowy powiększony o 30 dni. 
7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi również zawierać klauzule o treści „Wszelkie spory 
dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i 
podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego”. 
8. Do gwarancji muszą być załączone dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisanych pod 
gwarancją do reprezentacji Gwaranta. 
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie i na zasadach 
określonych w art. 151 ustawy. 
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XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy zawiera wzór umowy  - zał. nr 5 
  
 
XVII. Pouczenie o  środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia.  
  
Środki ochrony prawnej: 
−  Odwołanie   
−  Skarga    
przysługują wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przepisów ustawy.   
  
Odwołanie 
Odwołanie przysługuje na czynności o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy na zasadach określonych w art. 
180 ust. 3-5 ustawy w terminie 5 dni: 
- od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia; 
- od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na stronie internetowej 
 
Skarga 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu na 
zasadach określonych w art. od 198a do 198g ustawy. 
Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo 
zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.  
Adres Krajowej Izby Odwoławczej:  ul. Postępu 17 a , 02 – 676 Warszawa 
 
XVIII. OFERTA CZĘŚCIOWA – OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.   
 
XIX. UMOWA RAMOWA  
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
 
XX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
XXI. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ  
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej i równoważnej. 
 
XXII. POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 
1.Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres:  www.wssd.olszyn.pl   
2.Adres poczty elektronicznej na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
informacje: przetargi@wssd.olsztyn.pl 
 
XXIII. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
1.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 
2.Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
 
XXIV. AUKCJA ELEKTORNICZNA  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie 
publiczne. 
 
 
XXV. Określenie wymagań gdy przy realizacji przedmiotu zamówienia będą brały udział osoby 
bezrobotne, młodociane lub niepełnosprawne oraz osób zatrudnianych na umowę o pracę  
 
XXVI. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyłączeniem art. 93 ust. 4. ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
XXVII. Informacje o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 3a 

Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osoby, które będą wykonywały prace związane z czynnościami 
w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności: transportu bielizny (w tym także załadunek, 
rozładunek), prania, dezynfekcji, suszenia maglowania, prasowania, odplamiania, czyszczenia 
chemicznego, składania, segregacji i pakowania bielizny oraz czynności szwalniczo - krawieckich. 

 



SZP-332-49PN/2019                           Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie 12

XXVIII. Informacje o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 4: 
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby 
wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie. 
 
XXIX. Informacje dotyczące podwykonawcy 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda 
wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i 
podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza, że 
Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z 
treści oferty. 
 
XXX. 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. 
dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A, 10-561 Olsztyn; 

� inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława 
Popowskiego w Olsztynie  jest Pan Zbigniew Łupina  tel. 89- 5393458 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SZP-332-49PN-2019 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� 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 dotyczących narusza przepisy RODO; 
� 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.  

 
XXXI. Zasady udostępniania dokumentów   
1.  Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz prawo wglądu do ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   zastrzeżonych przez uczestników postępowania.   
 2.  Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:  
-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku   
-  zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów   
-  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty   
-  zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę cena  1,00 zł. brutto.  
-  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania   
  
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks 
cywilny.  
 
XXXII. Załączniki:  
 Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: Załącznik nr 1 i 1/1 -  wzór formularza 

ofertowego; Załącznik nr 2 i 2/1, 2/2  -  opis przedmiotu zamówienia;  Załącznik nr  5  projekt treści 

umowy; Zał. nr 6 – OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę; Załącznik nr , 3 

i nr 4 – Wzory oświadczeń z  UPZP ;   
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SIWZ opracował:   Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Piotr Wichowski  /podpis nieczytelny/      
                      

 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzono pod względem merytorycznym Z-ca Dyr. ds. Pielęgniarstwa mgr Ewa Romankiewicz  
                                                                                                                         /podpis nieczytelny/                                                                          
 
 
 
 
   
 

Zatwierdzam SIWZ do przetargu 
______________________________________ 

          
          dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek 

             DYREKTOR SZPITALA 
                  /podpis nieczytelny/ 

 
 
 
Olsztyn, dnia 08-08-2019r 
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Załącznik Nr 1                     
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 
1.Dane dotyczące wykonawcy 

 
Nazwa: ................................................  
Siedziba: ................................................  
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*  
Numer faksu:   0 (....  ) ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................ 
Nr rachunku rozliczeniowego  ...................................................................   
Godziny urzędowania            ................................................... 
Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić niewłaściwe)*  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w 
Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-49PN-2019, oferujemy 
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 3.1*  Łączna cena oferty  brutto \\\\\\\\zł 
 
w tym podatek VAT \\\\\\\zł 
Cena netto:  \\\\\\\\\\\zł. 
(*ceny z zał. nr 1/1) 
4.Oświadczam, że: 
4.1  Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie.  
4.2  Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.3 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania 
problemów  i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
............... 
4.4 Jesteśmy związani ofertą przez okres wymagany w SIWZ 
„4.Oświadczam, że: 
4.1  Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie.  
4.2  Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.3 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania 
problemów  i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
............... 
4.4 Jesteśmy związani ofertą przez okres wymagany w SIWZ 
4.5 Oświadczam, iż posiadamy wdrożony  zarządzania organizacją dot. tekstyliów 
poddawanych obróbce w pralni w zakresie kontroli skażenia biologicznego PN-EN 14065:2005, 
obejmującego usługi prania z dezynfekcją, bielizny własnej i powierzonej wraz z transportem. 
 
                                           TAK  -        NIE      *). 
*) niepotrzebne skreślić. W przypadku nie wykreślenia jednej z powyższych informacji, Zamawiający 
uzna, że Wykonawca nie posiada wdrożonego systemu zarządzania organizacją dot. tekstyliów 
poddawanych obróbce w pralni w zakresie kontroli skażenia biologicznego PN-EN 14065:2005, 
obejmującego usługi prania z dezynfekcją, bielizny własnej i powierzonej wraz z transportem 
 
4.6 Oświadczam, iż posiadamy wdrożony i certyfikowany przez jednostkę akredytowaną 

system zarządzania jakością ISO 9001 / nie posiadamy wdrożonego i certyfikowanego 
przez jednostkę akredytowaną  systemu zarządzania jakością ISO 9001   

            TAK  -    NIE *). 
 
*) niepotrzebne skreślić. W przypadku nie wykreślenia jednej z powyższych informacji, Zamawiający 
uzna, że Wykonawca nie posiada wdrożonego i certyfikowanego przez jednostkę akredytowaną  
systemu zarządzania jakością ISO 9001” 
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5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy[[. mail: .......... .......... . 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za zawarcie i wykonanie 
zobowiązań umowy w: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy[[mail, : .......... ..........  

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: (do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy; do zawarcia umowy – niepotrzebne skreślić)  
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne 
informacje do przygotowania oferty. 

7.2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu  oraz, że 
uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7.5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że spełniam warunki udziału w przedmiotowym 
postępowaniu  

7.6 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  
7.7 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
7.8 Oświadczam(y), iż osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, będą zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.); 
zapoznaliśmy się z wymogami Zamawiającego odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy 
o pracę, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej zasadami postępowania. 
 
8.Dokumenty 
       Informujemy, że:   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): 
\\\\\\\\\\\\\\\  
dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : 
:::::::::::::::. 
► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\  
dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr 
(podać numer postępowania ) : :::::::::::::::. 

 
9. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.  
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 
11.Inne informacje wykonawcy:  
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[ 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 
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Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  
 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób        
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
____________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy      
 
 miejscowość i data ....................................... 
 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty” 
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                 Formularz ilościowo-cenowy zał. nr 1/1  

 
 
L.p. Nazwa przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto 

1 
Pościel płaska (poszwy, poszewki, 

prześcieradła) 
kg   80 000     

2 Obłożenia operacyjne, bielizna operacyjna  kg   35 000     

3. 
Odzież fasonowa (fartuchy, garsonki, 

odzież robocza) 
kg    4 000      

4 Pidżamy, koszule operacyjne, ręczniki kg     400     

5 Koce kg     200     

6 Poduszki kg     200     

7 Odzież noworodkowa kg      50     

8 Dzierżawa pościeli płaskiej:  
-poszwa duża 160x200 - szt. 975 
-poszewka 50 x 70 szt.  - 1033 
- prześcieradło  130 x 240 szt.-  1005 
- poszwa mała 135 x 100  szt. - 414 
- prześcieradło  180 x 110  szt. - 404 
 
 
Dzierżawa obłożeń operacyjnych i 
bielizny operacyjnej: 
- serweta operacyjna barierowa 90 x 70     -   

szt. 300 
- serweta operacyjna barierowa 150 x 90    

-  szt. 300 
- prześcieradło operacyjne barierowe 220 x 

150 -   szt. 400 
- serweta operacyjna z otworem barierowa 

50 x 50   -   szt. 50  
- spodnie operacyjne  niebieskie - 

Kpl. 1- 
ryczałt 
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      szt. 435 
- bluza operacyjna niebieska - 
      szt. 455 
- sukienka operacyjna niebieska -  
      szt. 50 
- fartuch operacyjny barierowy niebieski - 

szt. 450 
 
                                                                                       RAZEM 
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   Załącznik nr 3 

 
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 -  usługi  pn.:  
Kompleksowe usługi prania odzieży, transportu i dzierżawy pościeli płaskiej oraz 
bielizny i obłożeń operacyjnych (nr spr. SZP-332-49PN/2019), prowadzonego przez 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

[[[[[.[[. (miejscowość), dnia [[[[.[[. r.  

 

       [[[[[[[[[[[[[[[[ 

(podpis) 

 

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. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20  ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[.. 

 

[[[[[.[[. (miejscowość), dnia [[[[[[[. r.  

 

       [[[[[[[[[[[[[[[[ 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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) 

 

 

 

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) 
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                                                                                                                       Załącznik nr 4 
                 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 SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -  usługi  pn.:  
Kompleksowe usługi prania odzieży, transportu i dzierżawy pościeli płaskiej oraz 
bielizny i obłożeń operacyjnych (nr spr. SZP-332-49PN/2019), prowadzonego przez 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oświadczam, co 
następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w     SIWZ. 

 

[[[[[.[[. (miejscowość), dnia [[[[.[[. r.  

       [[[[[[[[[[[[[[[[ 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

przez zamawiającego w SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: [[ 

..[[[[[[[[[[[[[[, w następującym zakresie: [[[[[[[[[[[[[[[[ 

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu – podać  dotyczy lub nie dotyczy).  

 

[[[[[.[[. (miejscowość), dnia [[[[.[[. r.  

       [[[[[[[[[[[[[[[[ 

(podpis) 

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) 
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                                                        Zał. nr 5 
UMOWA NR SZP/49/2019/PW 

Umowa została zawarta w Olsztynie dnia \\\.-2019 r. pomiędzy: 

       Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof.  Stanisława 
Popowskiego   
w Olsztynie      

adres siedziby:  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a  

NIP  739-29-54-843                                                     Regon 000295580 

reprezentowanym przez: 

1.     Dyrektora Szpitala dr n. med.  Krystynę Piskorz-Ogórek 

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

            NIP    Regon  

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
    Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu 
nieograniczonego na Kompleksowe usługi prania odzieży, transportu i dzierżawy 
pościeli płaskiej oraz bielizny i obłożeń operacyjnych dla Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia 08-08-2019r. (znak sprawy: 
SZP-332-49PN-2019), opartego na przepisach ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo 
zamówień publicznych” (Tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, Nr poz. 1986 z p. zm.), w ramach 
zamówienia została wybrana oferta w/w Firmy.      
   
 

 
       § 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompleksowej usługi prania wraz z transportem i 
dzierżawą bielizny ogólno szpitalnej i bielizny operacyjnej oraz kompleksowej usługi prania wraz z 
transportem bielizny będącej własnością Zamawiającego. 
2. Szczegółowy opis usług, sposób ich wykonania i zakres opisano w załącznikach do umowy: 
1) Formularz Oferty – załącznik nr 1 do umowy 
2) Formularz cenowy – załącznik nr 2 do umowy 
3) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3  do umowy 
4) Zestawienie wynajmowanego asortymentu – załącznik nr  3.1 i 3.2 do umowy, które stanowią jej 
integralną część. 
5)  Integralną część umowy stanowią zapisy zawarte w SIWZ wraz z załącznikami i udzielonymi w 
trakcie procedury wyjaśnieniami i modyfikacjami ich treści oraz w ofercie Wykonawcy z dnia [..2019r 
3. Przekazanie do prania mniejszej ilości asortymentu pozostaje bez wpływu na wysokość cen 
jednostkowych za świadczone usługi. 
4. Z uwagi, iż podane w formularzu cenowym ilości usług są szacunkowe Zamawiający uprawniony 
jest do zamawiania większej lub mniejszej ilości poszczególnych usług prania w obrębie umowy 
stosownie do swoich potrzeb. Zamówienie przez Zamawiającego większej lub mniejszej ilości 
poszczególnych usług prania w stosunku do wartości umowy brutto nie stanowi zmiany umowy i nie 
wymaga aneksu. 
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§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że: 
1.1. wykonując świadczenia określone niniejszą umową, działa na podstawie ważnych uprawnień 
określonych przepisami szczególnymi, w szczególności posiada opinię/decyzję właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług 
pralniczych dla szpitala oraz opinię/decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego na świadczenie usług transportowych w zakresie 
przedmiotu zamówienia, 
1.2. pralnia świadcząca usługi Zamawiającemu, posiadani barierę higieniczną i każdorazowo 
przedłoży na wniosek Zamawiającego kopię sprawozdań kontroli sanitarnej, 
1.3. dysponuje przystosowanym do prawidłowej realizacji zamówienia środkiem transportu  
ogólno szpitalnej i bielizny operacyjnej oraz kompleksowej usługi prania wraz z transportem 
asortymentu będącego własnością Zamawiającego 
1.4. posiada procedury dotyczące przyjmowania, transportu, prania i dezynfekcji asortymentu 
poddawanego praniu, czyszczenia i dezynfekcji samochodu do transportu, pomieszczeń pralni i 
higieny pracowników, postępowania w sytuacjach awaryjnych (np. wypadek samochodowy), które 
udostępni Zamawiającemu przed zawarciem umowy, 
1.5. zobowiązuje się do stosowania preparatów piorących i dezynfekcyjnych posiadających wpis do 
Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
1.6. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem umowy (zamówienia) na sumę ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 zł na jedno jak i 
wszystkie zdarzenia. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia kończy się przed zakończeniem umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej na 1 dzień przed upływem 
ważności dotychczasowego ubezpieczenia, dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 
ubezpieczenia na dalszy okres. W razie uchybienia powyższym obowiązkom Zamawiający wykupi 
taką polisę we własnym zakresie i przy najbliższym rozliczeniu finansowym 
odpowiednio potrąci poniesione z tego tytułu straty finansowe z wynagrodzenia Wykonawcy. 
1.7. zobowiązuje się wykonywać usługi z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy oraz wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach 
wymienionych w § 1 ust. 2 umowy. 
 

§ 3 
1. Za wykonanie Umowy – usługi kompleksowe prania, transport  itp. łącznie -  

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do [[[[[[. zł.  
2. Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości 

[[[[[[ zł.  
3. Razem brutto ust. 2 i 3: \\\\\\\\\\\\zł. 
4.  Za wykonanie Umowy – dzierżawa pościeli -  Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto do [[[[ zł  
5. Do wymienionej w ust. 4 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości 

\\\\\. zł  
6. Razem brutto ust. nr 4 i 5 : [[[[[[[[[[..zł 
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie usługi prania (ust. 3) wynagrodzenie w 

formie  przelewu w terminie do 60 dni od otrzymania od Wykonawcy  faktury. Faktura wystawiana 
będzie zbiorczo za miesiąc dany  w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca. 

8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za usługi dzierżawy pościeli płaskiej i bielizny oraz pościeli 
operacyjnej i barierowej (ust. 6)   wynagrodzenie w formie 18 równych, nieprocentowanych  rat 
ryczałtu miesięcznego, za każdy zakończony miesiąc,  przelewem bankowym w terminie do 60 dni 
od otrzymania od Wykonawcy faktury. Faktura wystawiana będzie zbiorczo za dany miesiąc w 
pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca.  

9.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
10. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy będzie  

 obliczana zgodnie z postanowieniem § 4 umowy, tj. za usługi faktycznie zrealizowane. 
 

       § 4 
1. Strony ustalają, iż Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za usługi faktycznie zrealizowane 

na rzecz Zamawiającego.. 
2. Podstawą do ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy będzie ilość wykonanych na rzecz 

Zamawiającego usług w danym miesiącu oraz ich cena jednostkowa netto wskazana w załączniku nr 
2 - Formularz cenowy. 

3. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy należne mu wynagrodzenie miesięczne w terminie 60 dni od 
daty otrzymania  wystawionej faktury. 

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w 
fakturze. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wstrzymywać realizacji usług prania w przypadku 
nieterminowego regulowania należności przez Zamawiającego. 

6. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać odsetek ustawowych. 
7. Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w razie stwierdzenia niezgodności 

pomiędzy kwotą wskazaną na fakturze, a protokołami dokumentującymi ilość przekazanego 
asortymentu do prania. 

8. W przypadku, gdyby zarzuty Zamawiającego okazały się zasadne zapłata wynagrodzenia nastąpi po 
usunięciu niezgodności przez Wykonawcę i dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury lub korekty do wadliwej faktury. W sytuacji gdyby wątpliwości Zamawiającego okazały się 
bezpodstawne zapłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie. 

9. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pranie, które ze względu na złą jakość zostało 
zwrócone Wykonawcy do ponownego prania. 

 
§ 5 

1. Zamówienie realizowane będzie przez okres 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia 
usług prania. 
2. Świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia rozpocznie się z dniem \\\\..2019r. i 
trwać będzie do dnia \\.2021r. 
3. Do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi prania Wykonawca będzie zobowiązany w terminie do 7 
dni od daty poinformowania przez Zamawiającego pisemnie, dostarczyć do Szpitala minimum 50% 
ilości  pościeli i odzieży (płaska i operacyjna), która podlegać będzie dzierżawie. Dostawa pozostałej 
ilości pościeli i odzieży ma być zrealizowana sukcesywnie do 5 dni  od rozpoczęcia świadczenia 
usługi. Pościel i odzież dzierżawiona  może być fabrycznie nowa lub może być używana pod 
warunkiem, że  będzie ona w stanie technicznym dobrym i nie będzie posiadać uszkodzeń (brak np. 
troków, zapięć, nienaprawione rozerwania lub rozprucia szwów, nadmiernie wyeksploatowana), a w 
przypadku obłożeń i fartuchów barierowych ilość cykli do końca użytkowania nie może być mniejsza 
niż 20 cykli ze 100 dopuszczalnych zgodnie z Normą PN-EN 13795. Z czynności przyjęcia – 
przekazania asortymentu pościeli i bielizny oraz pozostałych przedmiotów dzierżawy zostanie 
sporządzony protokół przekazania – przyjęcia podpisany przez upoważniane osoby stron umowy.    
 

§ 6 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wykonywane usługi pralnicze w 
zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne braki lub uszkodzenia mechaniczne 
bielizny Zamawiającego, jakie powstaną w procesie świadczenia usługi, chyba, że braki lub 
uszkodzenia te są następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 
3. Naprawienie szkody, o której mowa w ust. 2 będzie następować według wyboru Zamawiającego 
bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej bądź przez wydanie odpowiedniej ilości bielizny 
brakującej lub niezniszczonej tego samego rodzaju i takiej samej wartości lub przez jej naprawę. 
4. Wykonawca odpowiada za terminowe i zgodne z wymogami Zamawiającego wykonanie usługi, 
niezależnie od ewentualnych awarii w zakładzie Wykonawcy, czy innych utrudnień. 
5. W razie awarii urządzeń lub wystąpienia jakichkolwiek innych przyczyn uniemożliwiających 
wykonanie usługi w zakładzie Wykonawcy, Wykonawca zleci wykonanie usługi w innymi zakładzie lub 
wykona usługę w inny uzgodniony z Zamawiającym sposób. W sytuacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym Wykonawca ponosi koszty wynikające z różnicy cen wykonania usługi poza zakładem 
Wykonawcy lub wykonania usługi w sposób zastępczy. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z postanowień, o których mowa w ust. 5 
Zamawiający powierzy wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu i różnicą kosztów wykonania usługi 
obciąży Wykonawcę. W takiej sytuacji Zamawiający wykorzysta m.in. „depozyt jednorazowy” na koszt 
Wykonawcy. 
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców, którym powierzył 
wykonywanie usług objętych Umową. Wykonawca nie może się zwolnić z odpowiedzialności 
powołując się na brak winy w wyborze. 

 
§ 7 

1. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia Wykonawcy (telefonicznie, elektronicznie) reklamacji co do 
jakości wykonanej usługi pralniczej oraz braków lub uszkodzeń wypranego asortymentu. Zgłoszenia 
zwane dalej również reklamacjami, mogą być składane na następujący adres poczty 
elektronicznej:________________________, tel. 
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_____________lub numer faks: _____________________ 
2. Ustala się, iż termin rozpatrzenia i realizacji reklamacji usługi prania i wykonania napraw 
szwalniczych będzie realizowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w Opisie przedmiotu 
zamówienia w SIWZ zał. nr 2.  
3. W przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy na reklamację w terminie uznaję się reklamację za 
uznaną. 
4. Niewłaściwie wyprany lub wyprasowany asortyment będzie zwracany do ponownego wykonania 
usługi na koszt Wykonawcy.          

 
            § 8 

1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą, w tym m. in. 
Podpisywania  protokołów dostaw i odbiorów, składania zamówień i reklamacji jest/są: 
_________________, tel. ______________________ 
2. Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do kontaktowania się z Zamawiającym jest/są: 
_________________, tel. ______________________ 
 
               § 9 
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę niezbędnej do prawidłowego wykonania usług na rzecz Zamawiającego 
liczby pracowników, na cały okres realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych usług polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Usługi (czynności), których dotyczy wskazany wyżej wymóg to w 
szczególności: 
1) pranie, 
2) dezynfekcja, 
3) suszenie, 
4) maglowanie, prasowanie, konserwowanie zgodnie z technologią prania, 
5) naprawy szwalnicze, 
6) transport. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub 
Podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1. 
3. W ramach sprawowanych czynności kontrolnych Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczeń. 
4. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, na każde jego wezwanie, w 
wyznaczonym w wezwaniu terminie. 
5. Dowody, o których mowa w ust. 4, to w szczególności oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie, iż objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do 
Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. 
 

§ 10 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli wypranego asortymentu pod 
względem: czystości, czystości mikrobiologicznej, jakości prasowania i napraw asortymentu. 
2. Doraźnie, w uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania 
wymazów bakteriologicznych powierzchni wyprawnego asortymentu. W przypadku uzyskania 
negatywnych prób Wykonawca będzie obciążony kosztami wykonanych badań jak i badań 
powtórzonych (kontrolnych). Próby do badań i same badania wykonywane będą przez akredytowane 
laboratorium / i lub laboratorium Zamawiającego. 
3. Wykonawca usługi dobrowolnie podda się kontroli przedstawicieli Zamawiającego w zakresie: 
stosowania procesów technologicznych, jakości używanych środków piorących, wybielających, 
odplamiających, warunków magazynowania brudnego i czystego prania, stanu sanitarno- 
higienicznego pomieszczeń oraz urządzeń i maszyn pralniczych oraz środków transportu. 
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4. Wykonawca 1 x na kwartał, na własny koszt, po wykonanym praniu rzeczy zleconych do prania 
przez Zamawiającego, ma obowiązek wykonać próby czystościowe (mikrobiologiczne) - po jednej 
próbie ilościowej dla min. pięciu rodzajów bielizny (metodą odciskową) oraz próbie jakościowej na 
MRSA i Clostridium difficile dla wybranego rodzaju bielizny. Wyniki wykonanych przez upoważnioną 
jednostkę prób Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu. 
 
        § 11 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) w wysokości 5 % wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 3, faktury z poprzedniego miesiąca za 
każdy stwierdzony przypadek nieterminowego dostarczenia asortymentu czystego lub odbioru 
brudnego (w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy ustala się karę umowną w wysokości 2 000 
zł. za każdy przypadek nieterminowego dostarczenia asortymentu czystego lub odbioru brudnego); Za 
nieterminowe dostarczenie uważa się opóźnienie powyżej 3 godzin ponad wyznaczony termin , 
2) w wysokości 5 % wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 6,  faktury z poprzedniego miesiąca za 
każdy stwierdzony przypadek  uchybienia dot. jakości dostarczonego asortymentu  (w pierwszym 
miesiącu obowiązywania umowy ustala się karę umowną w wysokości 2 000 zł. za każdy przypadek); 
Za uchybienie dot. jakości uznawane będzie: 
-  dostarczenie części lub całości wypranego asortymentu, który będzie zawierał wilgoć lub oznaki 
pleśni 
- zamiast całości lub części dostawy asortymentu barierowego dostarczony będzie asortyment 
bawełniany lub inny, niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia (próbki dostarczone z ofertą) lub 
gdy pościel szpitalna albo asortyment przeznaczony na Blok operacyjny będzie posiadał rozerwania, 
uszkodzenia nienaprawione, lub będzie nadmiernie wyeksploatowany 
3) w wysokości 10 % wartości brutto, o której mowa w § 3 ust.3  i 6, faktury z poprzedniego miesiąca 
za każdy stwierdzony przypadek  uchybienia dot. cykli prania dostarczonego asortymentu 
barierowego (w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy ustala się karę umowną w wysokości 4 
000 zł. za każdy przypadek). Za uchybienie uznawane będzie stwierdzenie przez Szpital, że 
dostarczony asortyment barierowy ma przekroczoną ilość dopuszczalnych cykli prania  
4) w wysokości 10 % wartości brutto,  o której mowa w § 3 ust. 3 i 6,  faktury z poprzedniego miesiąca 
za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia asortymentu ze skażeniami mikrobiologicznymi (w 
pierwszym miesiącu obowiązywania umowy ustala się karę umowną w wysokości 3 000 zł. za każdy 
stwierdzony przypadek dostarczenia asortymentu ze skażeniami mikrobiologicznymi); Za przypadek 
dostarczenia asortymentu ze skażeniami mikrobiologicznymi uznaje się przypadek, w którym w 
następstwie pobrania próby wyhodowano drobnoustrój patogenny, 
5) w wysokości 5 % wartości brutto faktury z poprzedniego miesiąca za każdy stwierdzony przypadek 
nieterminowego dostarczenia wyników prób, o których mowa w § 10 ust. 4, 
6) w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 3 i 6, w 
przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 
7) w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 6, jeżeli w czasie 7 dni od dnia 
przekazania przez Zamawiającego pisemnego wezwania dostarczenia pierwszej patii dzierżawy 
asortymentu oraz wózki, depozyt awaryjny, o czym mowa w rozdziale I  zał. nr 2 do SIWZ oraz  w § 5 
ust. 3, nie zostanie on skutecznie dostarczony i  przekazany.  W razie uchybienia tym obowiązkom 
Zamawiający zakupi wymagany sprzęt we własnym zakresie i przy najbliższym rozliczeniu 
finansowym odpowiednio potrąci poniesione z tego tytułu straty finansowe z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
8) w przypadku stwierdzenia braku dzierżawionego asortymentu, którego  ilość przekroczy łącznie w 
sumie 25 szt. (niezależnie od rodzaju asortymentu) Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w 
wysokości 0,5% kwoty brutto należnej za wykonaną usługę wraz dzierżawą w miesiącu, w którym 
przeprowadzono inwentaryzację.      
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
3. Wysokość łączna kar naliczonych w miesiącu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto 
(usługi prania + dzierżawa)  z poprzedniego miesiąca  należnej za przedmiot zamówienia /nie wlicza 
się kar określonych w d pkt 6) i 7) ww/ 
 
                                                                      § 12 
1. W przypadku rażącego naruszenia istotnych warunków umowy przez Wykonawcę, umowa może 
być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. 
Podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia mogą być m.in. następujące przypadki: 
1) Wykonawca nie wykonuje usług wynikających z umowy, a jednocześnie nie zabezpieczy skutecznie 
w pełnym zakresie potrzeb Zamawiającego dotyczących usługi wynikającej z umowy, w innej 
zastępczej i uzgodnionej z Zamawiającym formie, 
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2) Wykonawca wykonuje usługi stanowiące przedmiot umowy niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami sanitarno – epidemiologicznymi, co zostanie stwierdzone przez nadzór sanitarny właściwy 
dla Zamawiającego lub Wykonawcy, 
3) Zamawiający stwierdzi trzykrotnie uchybienie obowiązkowi zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, 
4) niedostarczenie w terminach określonych w umowie pościeli szpitalnej, bielizny i odzieży 
operacyjnej, która podlega wynajmowi (w tym depozyt awaryjny) pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego przesłanego do Wykonawcy, od którego upłyną 2 dni robocze 
5) zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń  w ilości minimum 5, które są  określonych w par. 11 ust. 1,  
pkt 1 lub 2, lub 3, lub 4, lub 5. 
2. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego 
wykonywania umowy  
3. 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. 
5. W przypadku wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
6. W przypadkach opisanych w ust. 1 oraz za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę 
lub z winy Wykonawcy, wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie , o którym mowa w  § 15 ust.1 
ulega bezwzględnemu zatrzymaniu przez Zamawiającego jako kara umowna.  
 
 
                                                                                § 13 

            Zamawiający zobowiązuje się do rozliczenia i sukcesywnego zwrotu wynajmowanej pościeli 
szpitalnej, bielizny i odzieży operacyjnej oraz odzieży ochronnej w ciągu do 14 dni od dnia 
zakończenia obowiązywania niniejszej umowy. Z czynności przyjęcia – przekazania asortymentu pościeli i 
bielizny oraz pozostałych przedmiotów dzierżawy zostanie sporządzony protokół przekazania – przyjęcia 
podpisany przez upoważniane osoby stron umowy.    
  

  § 14 
 

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 
następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej 
umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty, realizację i  nadzór nad realizacją przedmiotu 
umowy; 
1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości 
przedmiotu umowy  
1.4 nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kc. 
1.5 Zaistnienie nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych 
1.6 Zaistnienia siły wyższej 
1.7 zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy 
jeżeli  nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e niezależnie od ich wartości, 
1.8 łączna wartość zmian  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie  
1.9 Zmiana miejsca dostawy – w przypadku przeniesienia punktu odbioru  i przyjęcia 

bielizny, 
1.10 zmniejszenia ceny - wskutek obniżenia cen usług  
1.11 zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy takich  - jeśli przyczyni się to do 

poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów 
realizacji zamówienia, 

1.12 niezależnie od powyższego dokonanie każdej z ww. zmian będzie możliwe w razie 
zaistnienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy. 
Ponadto dokonanie każdej z powyższych zmian będzie możliwe w razie wyniknięcia 
niejasności pomiędzy zapisami wzoru umowy kompleksowej stosowanymi przez 
Wykonawcę a istotnymi postanowieniami umowy kompleksowej zawartymi w niniejszym 
załączniku, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez Strony, 

1.13 W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych 
niniejszą umową, w okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym 
mowa w § 5 ust. 1. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy. 
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2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10  przewiduje 
się zmianę terminu lub sposobu wykonania umowy lub spełnienia świadczeń o ile powodować one 
będą konieczność tych zmian,  z zastrzeżeniem ust. 1.8. 
3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
4.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego); 
- zmiany danych teleadresowych,; 
5. Zmiany o których mowa w ust. 2  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i 
jego akceptacji przez Strony.  
6.W przypadku, gdy, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, dojdzie do zmiany: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
d) stawki podatku od towarów i usług, 
Wysokość należnego wynagrodzenia wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, jeśli 
zmiany te będą miały  wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 6 
a), b) c), d). 

7. Warunkiem odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach 
wskazanych w ust. 6, jest pisemne zgłoszenie przez Stronę żądania zmiany tej wysokości, w którym 
Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a 
Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. Zmiana przepisów nie będzie powodować automatycznej 
zmiany kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   
8.   W zgłoszeniu Wykonawcy, Wykonawca umowy obowiązany jest do szczegółowego opisu i 
wyliczenia wpływu zmian opisanych w ust. 6 na koszt wykonania zamówienia, która dostosowywać 
będzie wprost proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy do poziomu kosztów ponoszonych na 
realizacje zamówienia w związku ze zmianami przepisów prawa wymienionych w ust. 6 z 
zastrzeżeniem, że zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia może również ulec zmniejszeniu na 
tych samych zasadach i w przypadkach wprowadzenia zmiany przepisów prawa.  
9. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 6 Zamawiający będzie uprawniony do 
zweryfikowania zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie 
postulowanej zmiany należnego wynagrodzenia. Wnioskowana zimna wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy dotycząca zmiany przepisów prawa w szczególności w przypadku, o którym mowa w ust. 6 
ppkt a) powinna być poparta odwołaniem się do stosownych udokumentowanych wyliczeń 
zawierających kalkulację kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego stanu 
zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy. 
10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. d) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 
11.W przypadku zmiany, o której mowa w ust 6 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzeń 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. 
12. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. b) i c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu lub obniżenia całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
13.  Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 
mowa w ust. 6 – jeśli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych 
zmian umowy złoży pisemny wniosek,  w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na 
koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny.   
14. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 6 a), b), c), d) mogą być 
dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron umowy i  będą wprowadzone do umowy stosownym 
aneksem. W ramach negocjacji nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy kosztem 
ograniczenia zakresu usług. 
15.  W przypadku wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 6 w trakcie okresu rozliczeniowego 
Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne podstawy naliczenia wynagrodzenia. 
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                                                                           § 15 
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego u umowie (usługi prania + dzierżawa)  tj. w kwocie 
___________ PLN. 
2. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w formie 
___________ będącej formą zabezpieczenia przewidzianą w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówieniach publicznych. 
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne, 
odszkodowania za straty na majątku Zamawiającego zawinione przez Wykonawcę. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja zawiera klauzulę zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze 
pisemne żądanie Zleceniodawcy, wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wykonywał należycie 
umowy. Gwarancja będzie ważna do min. 30 dni ponad termin obowiązywania umowy. 
5. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni liczonym od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Szpital zamówienia za należycie wykonane. 
 

                                                             § 16 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) nie stosowania odmowy realizacji usług objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego 
wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony w § 4 ust. 3, 
2) nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego bez jego zgody pod 
rygorem nieważności, 
3) nie udzielania pełnomocnictw w zakresie windykacji należności bez zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności pełnomocnictw, 
4) zapewnienia ciągłości realizacji usług w okresie trwania umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej 
umowy w postępowaniu procesowym poprzedzone będzie postępowaniem polubownym, włącznie z 
zawezwaniem do próby ugodowej zgodnie z art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego. 
3. Wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą dochodzone przez 
strony w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia 
w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie wskazanych w jej 
postanowieniach, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzone mogą być 
obustronnie podpisanymi aneksami. 
5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub 
numeru telefonu, numeru faks czy adresu e-mail. 
6. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego powyżej, pisma przesłane pod adres 
wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 
 
 

§ 17 
Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją 
umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, 
właściwym  sądem do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 
 

§ 18 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. 
Tekst jedn. Dz. U.  z 2018r.  poz. nr 1986 z p. zm.) oraz ustawy  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.). 

§ 19 
Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 
                                                                               
 
 
     WYKONAWCA                                             ZAMAWIAJĄCY 
 
\\\\\\\\\.\\\                          \\\\\\\\\\\. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 

…………………………………………………
…………………………………… 
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy  

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na Kompleksowe usługi prania odzieży, transportu i dzierżawy 
pościeli płaskiej oraz bielizny i obłożeń operacyjnych (SZP-332-49PN-2019) 
 

Oświadczam(y), iż 
 

osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, będą 
zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1502, z późn. zm.); 

zapoznaliśmy się z wymogami Zamawiającego odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o 
pracę, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej zasadami postępowania. 
 

…………………………………………. 
  (miejscowość i data) 

 ……..……………….………………………………. 
(podpisy Wykonawcy lub należycie umocowanego  

przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 
 

 


