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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323710-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi prowadzenia pralni
2020/S 132-323710

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-957
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Szner
E-mail: marias@ipin.edu.pl 
Tel.:  +48 224582623
Faks:  +48 224582546
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ipin.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.ipin.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut naukowo-badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług pralniczych
Numer referencyjny: DZP/PN/19/43/2020

II.1.2) Główny kod CPV
98311200 Usługi prowadzenia pralni
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze wykonywane na rzecz Zamawiającego polegające na:
1) praniu, krochmaleniu, maglowaniu i prasowaniu:
a) odzieży ochronnej personelu medycznego (fartuchy, garsonki, garnitury);
b) odzieży pacjentów (pidżamy, koszule, szlafroki, dresy);
c) bielizny szpitalnej (poszwy, poszewki, podkłady, prześcieradła, parawany, pokrowce na materace, worki 
odzieżowe (w tym bielizny skażonej i zakaźnej);
d) ręczników, obrusów, ścierek, serwet;
2) połączone dla zakresu w lit. a–d z pełną dezynfekcją chemiczno-termiczną oraz zgodnie z normą PN-EN 
14065:2016 lub nowszej edycji normy;
3) praniu i dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej: materacy, kołder, koców, poduszek i dresów;
4) praniu odzieży roboczej (sezonowej);
5) praniu kaftanów bezpieczeństwa, pasów bezpieczeństwa i mopów;
6) czyszczeniu chemicznym odzieży.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze wykonywane na rzecz Zamawiającego polegające na:
1) praniu, krochmaleniu, maglowaniu i prasowaniu:
a) odzieży ochronnej personelu medycznego (fartuchy, garsonki, garnitury);
b) odzieży pacjentów (pidżamy, koszule, szlafroki, dresy);
c) bielizny szpitalnej (poszwy, poszewki, podkłady, prześcieradła, parawany, pokrowce na materace, worki 
odzieżowe (w tym bielizny skażonej i zakaźnej);
d) ręczników, obrusów, ścierek, serwet;
2) połączone dla zakresu w lit. a–d z pełną dezynfekcją chemiczno-termiczną oraz zgodnie z normą PN-EN 
14065:2016 lub nowszej edycji normy;
3) praniu i dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej: materacy, kołder, koców, poduszek i dresów;
4) praniu odzieży roboczej (sezonowej);
5) praniu kaftanów bezpieczeństwa, pasów bezpieczeństwa i mopów;
6) czyszczeniu chemicznym odzieży.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium w kwocie: 14 000,00 PLN. Zasady 
wniesienia i zwrotu wadium zawarte są w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca spełnia warunki w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w pralniach i farbiarniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz.U. 2000 Nr 40, poz. 469 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
w zakresie zdolności technicznej:
— dysponuje środkami transportu dostosowanymi do przewozu bielizny (czystej i brudnej) zgodnie z przepisami 
sanitarno-epidemiologicznymi oraz do przewozu bielizny fasonowej w pozycji wiszącej,
— posiada wyposażenie do prania bielizny szpitalnej w tym zanieczyszczonej i zakaźnej, barierę higieniczną, 
podział na strefy: brudna i czysta,
— posiada komorę dezynfekcyjną do dezynfekcji materaców, poduszek, wyposażoną w rejestrator i drukarkę 
procesów dezynfekcji, sterylizatorem wyposażonym w system wydruku sterylizacji,
— posiada pralnicę tunelową zakończoną wirówką do prania wodnego dla bielizny fasonowej i operacyjnej,
— posiada pralnicę tunelową zakończoną prasą do prania wodnego dla bielizny płaskiej,
— posiada komorę ozonową do dezynfekcji asortymentu, który nie może być prany wodnie, ani czyszczony 
chemicznie,
— posiada urządzenie (tunel finiszer) do bezdotykowego formowania i odpylania odzieży,
— posiada komory dezynfekcyjne do dezynfekcji wózków do przewozu bielizny,
— posiada urządzenie do automatycznego składania i sztaplowania odzieży,
— posiada urządzenie do czyszczenia chemicznego asortymentu nienadającego się do prania wodnego, do 
którego stosowane są środki biodegradowalne i bezhalogenowe;
c) w zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie, co najmniej jedno zamówienie (rozumiane w treści warunku jako umowa o zamówienie publiczne), 
o charakterze i złożoności porównywalnej do usługi objętej zamówieniem i o wartości nie mniejszej niż 1 000 
000,00 PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Po zakończeniu zawartej umowy

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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: dane osobowe przetwarzane 
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; administratorem danych osobowych jest 
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii: email: iod@ipin.edu.pl 
Odbiorcami 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 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
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określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp.,zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli przesłane zostały w 
inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia Dz.Urz .U. E lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020
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