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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w
Chorzowie: Świadczenie kompleksowych usług prania wraz z dzierżawą bielizny

szpitalnej, prania pozostałych asortymentów Zamawiającego oraz wdrożenie
systemu RFID wraz z transportem do jednostek organizacyjnych Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

– jednostka przy ul. Władysława Truchana 7 w okresie 22 miesięcy
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej 

Nie
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych 

Nie
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej
lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż
30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich
jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie

 
 
Ogłoszenie nr 587277-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. 
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Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej 

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół
Szpitali Miejskich w Chorzowie, krajowy numer identyfikacyjny 27150341000000,
ul. Strzelców Bytomskich  11 , 41-500   Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
323 499 115, e-mail zp@zsm.com.pl, faks 322 413 952. 
Adres strony internetowej (URL): http://www.zsm.com.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
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czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://www.zsm.com.pl/

 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://www.zsm.com.pl/

 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem

Nie 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie 
adres 

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w formie tradycyjnej papierowej. 
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Adres: 
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów - Biuro Podawcze Zespołu Szpitali
Miejskich

 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie
kompleksowych usług prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, prania
pozostałych asortymentów Zamawiającego oraz wdrożenie systemu RFID wraz z
transportem do jednostek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie – jednostka przy ul.
Władysława Truchana 7 w okresie 22 miesięcy 
Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM/ZP/65/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny 

Nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części
lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
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zamówienie jednemu wykonawcy: 
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług: 1) prania wraz z dzierżawą
bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej, 2) prania pozostałych asortymentów
Zamawiającego, 3) wdrożenie systemu RFID, 4) transportu i dostawy bielizny (oraz
innego asortymentu) do poszczególnych oddziałów Zespołu Szpitali Miejskich przy
ul. Władysława Truchana 7 – obejmującego: załadunek, wyładunek, pakowanie,
segregację i znakowanie czystej bielizny w okresie 22 miesięcy. Kat. 27. 
 
II.5) Główny kod CPV: 98310000-9 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
98311000-6
98315000-4
98393000-4
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)

 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
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Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  22   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
22
 
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże,
że posiada pozytywną, aktualną opinię lub zaświadczenie Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego dopuszczający zakład pralniczy do
świadczenia w zakresie prania bielizny szpitalnej, potwierdzający posiadanie
bariery higieny oraz funkcjonującej komory dezynfekcyjnej. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeśli: 1) Wykonawca
przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeśli: 1) Wykonawca
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wykaże, iż zrealizował (lub realizuje) w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze co
do przedmiotu jak i wartości zamówienia tj. wykonali (lub wykonują) co najmniej
2 usługi w zakresie prania i dzierżawy bielizny pościelowej oraz odzieży
szpitalnej wraz z wdrożeniem systemu RFID u Zamawiającego oraz transportem
całego przedmiotu zamówienia dla jednostek służby zdrowia o wartości nie
mniejszej niż: 300 000 zł brutto/rok z załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2) Wykonawca wykaże,
iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zgodnie z załącznikiem nr
11 do SIWZ. 3) Wykonawca wykaże, że stosuje odpowiednie środki
organizacyjno – techniczne w celu zapewnienia jakości świadczonych usług
potwierdzając to opisem 4) Wykonawca oświadczy, że wyraża zgodę na
przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych
wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków kontroli
jakości, z których będą korzystać - dot. usług o szczególnym przeznaczeniu
zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia: 
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Zamawiający nie stawia wymogu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU: 
a) pozytywna, aktualna opinia lub zaświadczenie Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dopuszczającego zakład pralniczy do świadczenia w
zakresie prania bielizny szpitalnej, potwierdzające posiadanie bariery higieny oraz
funkcjonującej komory dezynfekcyjnej. b) polisa, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400 000 zł.
Ubezpieczenie, o którym mowa utrzymywane będzie przez cały okres
realizowania zamówienia. c) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
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wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz usług wykonanych lub
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert stanowi załącznik nr 9 do SIWZ (wzór), przy czym Wykonawca może
złożyć wykaz w innej formie, lecz zgodny co do treści z ww. załącznikiem.
Wykaz składany przez Wykonawcę może obejmować więcej niż minimum dwa
zamówienia i obejmować okres czasu dłuższy niż ostatnie trzy lata przed
upływem terminu składania ofert. Dowodami, o których mowa powyżej, są: d)
Referencje rozumiane jako poświadczenia, z których wynika, iż zamówienie
zrealizowano efektywnie, z rzetelnością lub w sposób potwierdzający
kwalifikacje i doświadczenie wykonawcy, lub oświadczenie, jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest on w stanie uzyskać
ww. poświadczenia. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego zostały wykonane usługi wskazane w wykazie (Załącznik nr 9 do SIWZ),
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów. W
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dostarczyć w sytuacji, gdy
Wykonawca będzie dysponował zasobami udostępnionymi od innych podmiotów
–– załącznik nr 13 do SIWZ. f) Wykaz wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z
załącznikiem nr 11 do SIWZ) g) Opis środków organizacyjno-technicznych
zastosowanych przez Wykonawcę, w tym: - opis procedur prania i dezynfekcji z
podaniem środków chemicznych używanych w pralni i załączeniem aktualnych
atestów (np. atestów PZH lub innego specjalistycznego laboratorium) oraz
dokumentów potwierdzających działanie sporobójcze używanych środków
dezynfekujących (zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do SIWZ (punkt 8). - opis
systemu ewidencjonowania prania RFID, który zostanie zastosowany u
Zamawiającego wraz z informacją o narzędziach udostępnianych Zamawiającemu
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w ramach wdrożenia systemu (brak wzoru); - opis środków transportowych
zewnętrznych i wewnętrznych służących realizacji zamówienia, czyli
transportowi bielizny do Zamawiającego, jaki i od Zamawiającego do pralni wraz
z opisem systemu dystrybucji bielizny na oddziały szpitalne (brak wzoru); - opis
bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej udostępnianej Zamawiającemu w toku
realizacji zamówienia z uwzględnieniem pozycji asortymentowych podanych w
załączniku nr 1. - opis w odniesieniu do standardów i norm, z podaniem
producenta i składu tkaniny h) oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 10 do
SIWZ) że: - wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Zamawiającego kontroli
zdolności technicznych: * kontroli przebiegu procesu dezynfekcji, * kontroli
przebiegu procesu prania i suszenia, * rodzaju używanych środków piorąco-
dezynfekcyjnych, * w siedzibie Wykonawcy i w wybranym przez Zamawiającego
terminie. - stosuje preparaty piorące i dezynfekcyjne przeznaczone do stosowania
w zakładach opieki zdrowotnej i posiada ważne atesty dotyczące stosowanych
środków potwierdzające zakres działania środka dezynfekcyjnego:
bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy wystawione przez
zakład, którego metodyka badań skuteczności produktów biobójczych i substancji
czynnych została zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. - zobowiązuje się
dostarczyć Zamawiającemu raz na kwartał kopie badań mikrobiologicznych,
wykonanych w pralni Wykonawcy, potwierdzonych przez Stację Sanitarno -
Epidemiologiczną, dokumentującą skuteczności dezynfekcji lub przez inne
placówki np. laboratorium akredytowane. - zobowiązuje się, w przypadku
dochodzenia epidemiologicznego, dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego
dokumentację potwierdzającą prawidłowość prania i dezynfekcji bielizny
szpitalnej oraz przedstawić aktualną listę stosowanych środków piorących i
dezynfekcyjnych wraz z przekazaniem kopii posiadanych certyfikatów i atestów
PZH dla tych środków wraz z przekazaniem kopii posiadanych certyfikatów i
atestów PZH dla tych środków. - wyraża zgodę na zlecenie przez Zamawiającego
na nasz koszt przeprowadzenia badań mikrobiologicznych próbki czystej bielizny,
jeżeli zajdzie wątpliwość co do obecności drobnoustrojów chorobotwórczych
takich jak: B, F, V, Tbc, spory w tym Clostridium diflficile i inne nie wymienione.
- stosuje standardy, instrukcje i procedury postępowania ograniczające
potencjalne ryzyko zakażeń ze szczególnym uwzględnieniem zasad, które
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obejmują: - postępowanie przy przyjęciu i transporcie bielizny brudnej
(segregacja, sortowanie, ochrona personelu), - postępowanie przy przyjęciu i
transporcie bielizny zakaźnej (lub potencjalnie zakaźnej) tzn. środki transportu,
pojemniki, - higienę i ochronę osobistą pracowników (higiena rąk, zasady
stosowania odzieży ochronnej i innych środków ochrony osobistej), - procedurę
mycia i dezynfekcji środków transportu i sprzętu (np. kontenerów)
wykorzystywanego podczas transportu bielizny, - postępowanie w przypadkach
awaryjnych np. wypadek samochodu podczas transportu bielizny brudnej. -
posiada aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla miejsca
wykonania usługi prania o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług dla szpitala i
posiadaniu bariery higienicznej, - posiada aktualną decyzję właściwego
terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że
Wykonawca spełnia wymagania dotyczące transportu bielizny szpitalnej z
zachowaniem barier sanitarnych. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

a) kopia dokumentu potwierdzającego wdrożenie systemu RABC zgodnie z
normą PN:EN 14065:2016 w pralni, w której będą wykonywane usługi tj.
potwierdzenie (dokument), że Wykonawca realizuje świadczenia kompleksowych
usług prania w zakładzie (pralni), w której wprowadzono system zarządzania
ryzykiem o nazwie Analiza Ryzyka i Kontrola Skażenia Biologicznego (RABC),
który umożliwia pralniom zapewnienie w sposób ciągły jakości mikrobiologicznej
tekstyliów poddawanych obróbce – co zostało potwierdzone przyznaniem ww.
zakładowi normy PN-EN 14065:2016 b) certyfikat CE oraz deklaracja zgodności
producenta potwierdzające spełnienie normy PN-EN 13795 dla asortymentu
przeznaczonego dla bloku operacyjnego wykonanego z tkaniny barierowej c)
certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia
usługi prania i dezynfekcji wystawiony przez jednostkę certyfikującą d) wyniki
minimum 6 badań bakteriologicznych pościeli wykonane w pralni Wykonawcy
celem potwierdzenia skuteczności dezynfekcji w procesie prania Wymaga się
badań po 2 badania z każdego miesiąca z ostatnich trzech miesięcy przed
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złożeniem oferty. e) wyniki minimum 3 badań bakteriologicznych skuteczności
procesu dezynfekcji komory dezynfekcyjnej wykonane testem biologicznym np.
typu Sporal S, w pralni Wykonawcy. Wymaga się dostarczenia po jednym badaniu
z każdego miesiąca z okresu ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem oferty.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1, b) Wykaz części zamówienia,
które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wg załącznika nr 8 do
SIWZ – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
którejkolwiek części zamówienia podwykonawcom, w sytuacji gdy Wykonawca
nie dołączy w/w wykazu Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zamierza
powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy, c) Informacja Wykonawcy
wskazująca, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazującej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazującej
ich wartość bez kwoty podatku – wg zał.nr 5. W przypadku nie dołączenia
załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje, że nie powstanie u
Zamawiającego obowiązek podatkowy inny niż wynikający z treści formularza
ofertowego wg zał. nr 1. d) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik
nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie oraz
załącznik mają być złożone zgodnie z treścią SIWZ. Zamawiający uzna żądanie
za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu
oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem przy
założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres
Zamawiającego. e) Do oferty wykonawca korzystający z zasobów podmiotów
trzecich załącza oświadczenie podmiotu zasobu oraz jego zobowiązanie o
przekazaniu zasobu - dołączyć do oferty w formie pisemnej (jeśli dotyczy). f)
pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
7.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia
wadium w wysokości: 10.340,00 zł. 7.2. Wadium można wnosić w następujących
formach: pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy musi być
zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.). 7.3. Wadium w pieniądzu należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego: ING
BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517 Za
termin wniesienia wadium uważa się datę i godzinę wpłynięcia środków na konto
Zamawiającego. 7.4. W przypadku innych niż pieniądz form wadium Wykonawca
dostarcza gwarancję lub poręczenie w oryginale do Kasy Zespołu Szpitali
Miejskich (może być listowne) przed upływem terminu składania ofert
(dopuszcza się złożenie gwarancji lub poręczenia wraz z ofertą). 7.5. Przy
wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu. 7.6.
Oferta, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i
wysokości zostanie odrzucona. 7.7. Wniesione wadium musi zachować ważność
przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający
zwraca wadium Wykonawcom, którzy wycofali ofertę przed upływem terminu
składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o zwrot wadium. Wniosek
powinien zawierać nazwę postępowania przetargowego, nr sprawy, numer
rachunku bankowego Wykonawcy oraz datę wpłaty i kwotę wadium jakie należy
zwrócić. Wniosek należy przesłać do Działu Zamówień Publicznych faksem na
numer (32) 34-99-298, a po godz. 1500pocztą elektroniczną: zp@zsm.com.pl 7.8.
Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w
art. 46 UPZP. 7.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca: a) którego oferta została wybrana - odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; -
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Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 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.

 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem
oferty zasadniczej: 

 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
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Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów: 

 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej: 
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Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 
Czas trwania: 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani
do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin wdrożenia systemu RFID 40,00
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
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Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
Informacje dodatkowe 
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
Wstępny harmonogram postępowania: 
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
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Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy: 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności: 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1)
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przewiduje: a) zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa
opcji do zmniejszenia ilości świadczonych usług stanowiącego przedmiot
zamówienia opisany w formularzu ofertowym i specyfikacji, o którym mowa w § 1
umowy. W związku z powyższym, Kupujący zastrzega, iż: - Maksymalny poziom
zamówienia – wynosi 100% wartości umowy i ilości świadczonych usług
stanowiących przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 1 i 2 do umowy, które mogą,
ale nie muszą zostać zrealizowane w okresie realizacji umowy. - Minimalny poziom
zamówienia – wynosi 90% wartości umowy i ilości świadczonych usług
stanowiących przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 1 i 2 do umowy, które
zostaną zrealizowane w okresie realizacji umowy. - Dodatkowy zakres – wynosi
10% wartości umowy i ilości świadczonych usług stanowiących przedmiot umowy
ujęty w załączniku nr 1 i 2 do umowy, których realizacja jest uwarunkowana ilością
hospitalizowanych pacjentów i wykonywanych zabiegów, z których Zamawiający
może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy. W zakresie zamówienia
określonego jako zakres dodatkowy wynoszący 10 %, o którym mowa w ust. 1
powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - zwiększenia ilości świadczonych
usług stanowiących przedmiot umowy ujęty w poszczególnych pozycjach
formularza ofertowego kosztem zmniejszenia ilości usług w pozycjach, których
Zamawiający nie będzie realizował w ramach wartości umowy i ilości wskazanych
jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta może nastąpić w momencie zmiany
zakresu wymaganego do prawidłowej realizacji usług na rzecz hospitalizowanych
pacjentów [np. zmniejszenie ilości usług dla sali operacyjnej na rzecz pościeli dla
oddziałów szpitalnych]. Wykonawca w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej
powyżej jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto
dla zwiększonej ilości usług w danej pozycji formularza ofertowego. - zmiany
asortymentu określonego w specyfikacji oraz formularzu ofertowym poprzez
możliwość wprowadzania nowych asortymentów równoważnych i asortymentowo
pokrewnych z ujętymi w umowie oraz kosztem asortymentu, który nie będzie
dzierżawiony lub prany - po uprzednim uzyskaniu zgody na taką zamianę obu stron
umowy oraz po obustronnym uzgodnieniu sposobu wykonania usług zamiennych,
cech asortymentów przekazywanych do prania, zakresu usługi (np. dezynfekcja/
pranie, wyłącznie pranie itp.) w stosunku do usług i ilości asortymentów
wskazanych w specyfikacji i formularzu ofertowym oraz ceny dla wprowadzanego
asortymentu zamiennego/ usługi zamiennej, celem zabezpieczenia dostatecznej
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ilości określonych usług lub asortymentów w przypadku odmiennego
zapotrzebowania niż wskazano pierwotnie w umowie. Wykonawca w przypadku
zaistnienia sytuacji opisanej powyżej jest zobowiązany do zachowania
proponowanych cen jednostkowych netto jako maksymalnych dla świadczonych
sług z wykorzystaniem asortymentu wprowadzanego jako równoważny. b)
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na wniosek Wykonawcy
dotyczący zmiany w sposobie realizacji usługi, która nie wpływa na pogorszenie
świadczonych usług [np. zastosowanie bardziej nowoczesnej niż wskazana w ofercie
technologia prania, zmiana stosowanych środków itp.] po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego. Wniosek pisemny Wykonawcy podlega rozpatrzeniu, jeżeli został
zaopiniowany odpowiednio u osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia po
stronie Zamawiającego wskazanej w § 7 ust. 1 umowy. c) Stosowanie „prawa opcji”
opisanego w ust. 1 pkt. a) w zakresie zamiany, które nie wpływają na wartość
umowy, nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy. 2. Zamawiający zgodnie z
art. 144 ust. 1 pkt. 2) przewiduje zmianę umowy dotyczącą realizacji dodatkowych
usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o
ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie poniższe warunki: a) zmiana
wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie Zamawiający po dokonaniu zmiany
umowy zamieszcza w BZP lub przekazuje Urzędowi Publikacji UE ogłoszenie o
zmianie umowy. W przypadku udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z art.
144 ust. 1 pkt. 2) i w przedłużonym okresie realizacji zamówienia Wykonawcy
przysługuje zmiana wynagrodzenia. 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 3)
przewiduje zmianę umowy jeśli zostały spełnione łącznie poniższe warunki (przy
czym Zamawiający nie może wprowadzić kolejnych zmian umowy celem uniknięcia
stosowania przepisów ustawy oraz zmiana postanowień umownych nie może
prowadzić do zmiany charakteru umowy): - konieczność zmiany umowy
spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć np. pożar, powódź, wyjątkowo silne wiatry, czy
ponadnormatywne opady śniegu, katastrofy lub awarie, wojna, czy ataki
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terrorystyczne. - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie. Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy
zamieszcza w BZP lub przekazuje Urzędowi Publikacji UE ogłoszenie o zmianie
umowy. 4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 4) przewiduje zmianę umowy,
w przypadku kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma
zastąpić nowy podmiot: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy; b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań
Wykonawcy względem jego Podwykonawców; c) na podstawie postanowień
umownych, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ o
następującej treści: - w trakcie realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający może
odstąpić na wniosek Wykonawcy od wymagania, aby zamówienie realizowane było
przez podmioty wskazane w ofercie przetargowej. W sytuacji tej Wykonawca
zobowiązany jest podać Zamawiającemu powody zmiany podmiotu oraz wskazać
nowy podmiot, a także przekazać pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia oraz przedłożyć dokument potwierdzający spełnienie
warunków udziału w zakresie dotyczącym tych zasobów przez ww. podmiot. -
wniosek dotyczący zmiany podmiotu udostępniającego zasoby, zmiany
Podwykonawcy lub zmiany głównego Wykonawcy zamówienia publicznego musi
zostać złożony w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat SP ZOZ
ZSM) wraz z uzasadnieniem i pisemnym zobowiązaniem podmiotu przejmującego
obowiązki i zadania dotychczasowego podmiotu. Zamawiający w terminie do 5 dni
rozpatrzy wniesiony przez Wykonawcę wniosek lub zwróci się o dodatkowe
wyjaśnienia lub przedłożenie niezbędnych dokumentów w oparciu o warunki
dopuszczenia do udziału w postępowaniu, które zawarto w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Uwaga: bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca
nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie. 5. Zamawiający zgodnie z art.
144 ust. 1 pkt.5) przewiduje zmianę umowy jeżeli nie są istotne w rozumieniu art.
144 ust. 1e ustawy PZP. Zamawiający przewiduje: a) zmianę wynagrodzenia
umownego Wykonawcy po okresie 12 miesięcy realizacji umowy, czyli w okresie
kolejnych miesięcy realizacji umowy (§ 5 ust. 1) tj. od dnia …….……… do dnia
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……….….., wyłącznie w odniesieniu do art. 142 ust. 5 ustawy PZP dotyczącego
zmiany: - stawki podatku od towarów i usług: • uwzględnienie nowej stawki nastąpi
automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki
VAT; • każdorazowa zmiana wynagrodzenia (zmiana cen jednostkowych brutto) w
odniesieniu do zmiany stawki VAT wymaga odpowiedniego udokumentowania
przez Wykonawcę, wyrażonego w pisemnym aneksie do umowy, który zawiera:
asortyment, ilości usług wraz z podaniem cen jednostkowych netto, stawki %
podatku VAT i nowe ceny jednostkowe brutto dla pozycji, których dotyczy zmiana
oraz podaniem łącznej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy z
uwzględnieniem ilości usług pozostałych do realizacji, - wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli wyżej wymienione
zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia
publicznego. b) Obie strony umowy przyjmują, iż podwyższenie ceny, o którym
mowa w ustępie powyżej, może nastąpić jedynie w odniesieniu do regulacji
prawnych wprowadzonych przez Ustawodawcę po dacie zawarcia niniejszej umowy
oraz na podstawie obustronnie zaakceptowanego aneksu do umowy. c) Obie strony
umowy przyjmują, iż obniżenie oferowanej ceny jednostkowej za usługę nie
wymaga formy pisemnej. d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu
obowiązywania umowy (§ 4) i realizacji usług, w przypadku zaistnienia
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego – np. spowodowanych sytuacją
finansową, zdolnościami płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi (np. zmiany
struktury oddziałów szpitalnych, ilości łóżek, zmiany w świadczeniach dotyczących
ilości zabiegów operacyjnych itp.) lub okolicznościami, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy oraz w przypadku nie wykorzystania ilości
zamówieniowych usług. Wymienione okoliczności mogą spowodować przedłużenie
okresu realizacji usług na okres niezbędny do realizacji przedmiotu umowy w
pełnym zakresie wskazanym w specyfikacji i umowie. Jeżeli zamawiający zleci do
realizacji Wykonawcy zamówienie dodatkowe, o którym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu to okres realizacji zamówienia może zostać przedłużony o czas niezbędny
do wykonania usług przewidzianych w zamówieniu dodatkowym. W odniesieniu do
wynagrodzenia Wykonawcy w przedłużonym okresie realizacji zamówienia mają



25.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1aa2f078-f59a-4188-9a60-8f353b0bea21

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1aa2f078-f59a-4188-9a60-8f353b0bea21 23/25

zastosowanie postanowienia umowne ujęte w ust. 5 pkt. a), a wynikające z
przesłanek art. 142 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą dotyczących wysokości wynagrodzenia
za usługi w przedłużonym okresie realizacji umowy. 6. Zamawiający zgodnie z art.
144 ust. 1 pkt.6) przewiduje zmianę umowy jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym
zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany pierwotnego charakteru umowy. 7.
Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, ust. 1d i ust. 1e
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” i ustawy z
dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i
niektórych innych ustaw podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych
postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 8.
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli zmienia
ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu lub nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności: - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były
postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu
wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej
treści, - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w
sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, - zmiana znacznie rozszerza lub
zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, - polega na
zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym
Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: 
Data: 2018-08-02, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
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zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu 
> > polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania
danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Klauzula
informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie
SIWZ. Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt. 12
załącznika nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”. RODO - Rozporządzenie
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). Uwagi: Zasady stosowania ww. przepisu opisane zostały na
stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-
zamowieniach-publicznych
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

 
 
 
 


