



SZPITAL POWIATOWY
UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE
NR KONTA BANKOWEGO: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce
19203000451110000002222130


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 4/2017 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.


Zamawiający:                                                 Adres do korespondencji:
Szpital Powiatowy                                          Szpital Powiatowy
Ul. Jana Pawła II 2                                          ul. Jana Pawła II 2
74-200 Pyrzyce                                                74-200 Pyrzyce
REGON 812657740
NIP 853-14-47-442


Ogłoszenie o wszczęcie  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2017 zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE, tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej  zamawiającego- www.szpital.pyrzyce.net.pl





                                                                      Zatwierdzam:



Pyrzyce, dnia 24.02.2017  rok.
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	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.


Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

	TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.


Przetarg nieograniczony nr .4/2017.

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.


1. Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej wyszczególnionej w załączniku nr 1 
2. Wymagane jest przestrzeganie ścisłego reżimu sanitarnego dla bielizny operacyjnej w tym zapewnienie odpowiedniego podwójnego opakowania ochronnego dla wypranej i wydezynfekowanej bielizny operacyjnej dostarczanej w wózkach transportowych.
	Odbiór i przywóz bielizny i bielizny pościelowej, materacy, kocy i poduszek szpitalnych odbywać będzie się trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki , przy czym dostawa bielizny czystej odbywać się będzie nie później niż od godziny 10:30 do godziny 12°°, odbiór bielizny brudnej nie wcześniej niż od godziny 10.30 do godziny 12°°.

Odbiór bielizny pod względem ilości i terminu potwierdzony przez pracowników Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Pracownik odbierający brudną i przywożący czystą bieliznę winien posiadać właściwą odzież ochronną.
  
	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.


Zamawiający określa termin wykonania na 36 miesięcy.

	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.


W organizowanym postępowaniu, może wziąć udział każdy Wykonawca, który złoży wszelkie wymagane oświadczenia i dokumenty których wymaga Zamawiający, spełnia warunki zawarte w art22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1.	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,
             2. sytuacji ekonimicznej lub finansowej
                   3. zdolności technicznej lub zawodowej.
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4.	nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 Ustawy,
      5. złoży ofertę ważną i nie podlegającą odrzuceniu w myśl art. 89 Ustawy.

	INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ UZNANIA FORMALNEJ POPRAWNOŚCI OFERTY.

	Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w ośwaidczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia  wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także ośwaidczenie, o którym mowa w rozd. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
	Zamawiajacy przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:


1. wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru załącznik nr 2,
2.oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego spełnienie wszystkich warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy - załącznik nr 3,
3.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
4.zezwolenie z Sanepidu na pranie bielizny szpitalnej w miejscu wykonywania usługi,
5. aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.	aktualne zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.zezwolenie z Sanepidu na wykonywanie danym środkiem transportu bielizny szpitalnej,
8.pisemne oswiadczenie o wskazaniu miejsca świadczenia usług pralniczych.
9.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynalezności  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 4 – 4 -
 powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzilenie zamówienia.
10.W przypadku Wykonawców wspónie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.
11.W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. Z 2016 r. poz. 1126). 
12.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1  niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1Ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiajacego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chuba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałyby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

	WADIUM.


 Warunkiem wzięcia udziału w postepowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

Kwota 8.413,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta trzynaście złotych).

1. Wadium może być wnoszone w:
	pieniadzu,

- poreczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym , że peręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
	gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (nr konta znajduje się na pierwszej stronie SIWZ).
2.Na wniesienie wadium w innej formie Zamawiający nie wyraża zgody.
3.Oferta, która nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego uznana za nieważną i odrzucona.
4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa ustawa PZP.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1.Zamawiający do łączności z Wykonawcami dopuszcza:
- zapytanie pisemne, które należy przesłać na nr faksu: (091) 5793-227 lub drogą pocztową.
2.Wykonawca może się zwrócić  do  Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytanie na piśmie.Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnychI warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie  później niż do
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 końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu skłądania ofert.
3.	Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej.
4.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.
5.  O każdej takiej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego uczestnika postępowania i taka zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
	Osobą uprawnioną do udzielenia wyjaśnień jest:
	Kukuła Marian tel. (091) 5702-573 wew. 288


X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Zgodnie z art. 85 pkt 1 ust. 3 Ustawy termin związania ofertą wynosi 60 dni.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.	Wykonawca przedstawi ofertę, przez którą należy rozumieć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, cenę i inne, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2.	Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
3.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania lub komputerze i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4.	Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć	 przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
5.	Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych i podpisanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej  kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, oraz adnotacją:
                  PRZETARG NA USŁUGI  PRALNICZE I DEZYNFEKCJI BIELIZNY I BIELIZNY POŚCIELOWEJ, MATERACY, KOCY I PODUSZEK NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 11 DNIA 04.04.2017 ROK.
6.	Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście ofert muszą być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7.	Wykonawca podaje ceny netto i brutto za kg prania i dezynfekcji.
8.Dla uznania ofert za ważną, oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty lub poświadczenia za zgodność 	 z oryginałem ich kserokopie. Poświadczenie kserokopii musi być	 opatrzone imienną pieczątką i podpisemosoby upoważnionej do podpisywania oferty, datą i napisem „za zgodność z oryginałem”.
9.Jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być	załączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawna lub fizyczną. W razie złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
	Zgodnie z art. 91 ust. 3 a  ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składając
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 ofertę informuje zamawiającego czy wybór jego oferty:
	nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

albo, że
	będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego, zgodnie  z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, wskazując ich nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.


XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.	Miejsce składania ofert - Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce - SEKRETARIAT SZPITALA.
2.Termin składania ofert – 04.04.2017 rok do godziny 10.30
3. Termin i miejsce otwarcia ofert – 04.04.2017  rok godzina 11°° Szpital Powiatowy  Dział zamówień publicznych.
	Termin związania ofertą – do dnia 02.06.2017 rok.

5.Wpłata wadium – do dnia04.04.2017  r.
6.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpital.pyrzyce.net.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

	CENA  ryczałtowa – 80 %


Cena- cena najniższa do ceny badanej x waga x 60.

	Rozpatrzenie reklamacji - 20%


                 1 dzień – 20 pkt
                 2 dni – 10 pkt
                 3 dni – 5 pkt
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XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie  zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.


XV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

1.	Zamawiający dołącza projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) zawierający wszystkie istotne postanowienia, których akceptacja stanowi o ważności oferty.
	Termin zapłaty - Zamawiający ustanawia termin 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury. Termin dostarczenia faktury ustala się do dnia 10 każdego następnego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
	Zamawiajacy zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, poczta.
	Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacji.
	W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodząprzesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy PZP.


XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcy przysługują wszelkie środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
      





