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SAMODZIELNY  PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  W  PIONKACH 
im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej 

26-670  PIONKI    UL. SIENKIEWICZA 29 
NIP   812-16-49-620 
REGON 670140015 
KRS 0000050149 

Telefon:  SEKRETARIAT                                                                                   48 612 13 81 
                GŁÓWNY SPECJALISTA DS.  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  48 612 18 66 w.110 

            ____________________________________________________________________________ 
       

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 15-10-2021r.  

Przedmiot zamówienia: Usługi pralnicze (nr postępowania: SPZZOZ-ZP-35/2021) 

 

    Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha         

i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej zwraca się do zainteresowanych Wykonawców 

kierując zaproszenie do złożenia oferty cenowej w przedmiocie usług pralniczych dla 

Zamawiającego. 

Świadczenie usług pralniczych obejmuje cały asortyment rzeczy przeznaczonych do prania  

i powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego zwanych materiałami, tj.: bieliznę szpitalną  

i pościelową (poszwy, poszewki, prześcieradła, koce, podkłady, parawany, itp.); odzież  

i bieliznę szpitalną pacjentów (piżamy, koszule, szlafroki, ręczniki, itp.); ubrania operacyjne 

(bluzy, spodnie, spódnice, sukienki), serwety operacyjne; odzież ochronną personelu 

medycznego (fartuchy, ubrania lekarskie i pielęgniarskie damskie i męskie, bluzy, spodnie, 

fartuchy barierowe, itp.); materace, kołdry, poduszki, ręczniki, ścierki, obrusy i serwety, 

zasłony i firany, w tym także z pomieszczeń administracyjno-biurowych poszczególnych 

jednostek/ komórek organizacyjnych Zamawiającego, odzież roboczą pracowników 

gospodarczych (spodnie, bluzy, koszule, fartuchy robocze, kamizelki ocieplane, bluzy 

polarowe, kurtki zimowe, itp.); inne, nie wymienione powyżej, w tym mopy.  

Zamawiający zastrzega, że część bielizny/ rzeczy przeznaczonych do prania może być 

oddawana do pralni w stanie wilgotnym/ mokrym. Wykonawca zobowiązuje się do 

następujących czynności: odbiór osobisty bielizny brudnej i doręczanie czystej (wypranej  

i wymaglowanej lub uprasowanej) własnym transportem trzy razy w tygodniu (wg umowy – 

wzór określa zał. nr 2 do ZO-WZ) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie  

z wszelkimi obowiązującymi normami higieny, dezynfekcja i pranie bielizny/ rzeczy, suszenie, 

maglowanie lub prasowanie (zgodnie z umową – wg zał. nr 2 do ZO-WZ), naprawianie 

uszkodzeń typu cerowanie, zszywanie, przyszywanie oderwanych guzików, dostarczanie 

czystych materiałów - dostarczana bielizna czysta po praniu będzie spakowana 

i posegregowana na poszczególne komórki organizacyjne w worki lub pojemniki do pakowania 

asortymentu czystego, które zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie.   
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Realizacja świadczenia winna odbywać się w lokalu odpowiadającym wszelkim wymaganiom 

sanitarnym i budowlanym przewidzianym dla lokali, w których wykonywane są usługi  

w zakresie określonym umową. 

Ilość materiałów przeznaczonych do prania  w okresie obowiązywania umowy: 36 000kg 

Szczegółowy zakres przedmiotowy i ilościowy oraz wymagania związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia określają załączniki: formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu 

zamówienia (zał.1A)  oraz wzór umowy (zał. 2). Przedmiot zamówienia jest niepodzielny.  

Wymagany termin wykonania / realizacji zamówienia: 12 miesięcy (początek: od 02-11-2021r.) 

 

Proszę o wypełnienie załączonego do niniejszego zaproszenia formularza oferty oraz 

formularza asortymentowo-cenowego przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 i 1A) i przesłanie, 

wraz z pełnomocnictwem do podpisania oferty - jeżeli dokumenty podpisane będą przez 

osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego rejestru:  

do dnia 22-10-2021r. godz. 12:00  

Informacje szczegółowe:  

1. Ofertę wraz z załącznikami wykonawca przesyła przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej (w postaci elektronicznej) na adres e-mail:  przetargi@spzzozpionki.pl  

- format danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji 

udostępnianych – zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 

kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2017, poz.2247), tj.: .pdf, .odt, 

.doc, .docx, .ods, .xls,  do danych zawierających informację graficzną: .jpg (.jpeg),               

ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z rozszerzeń: .zip (pełna nazwa standardu: ZIP file format) lub .7Z (pełna nazwa 

standardu: 7-Zip file format) 

2. Ofertę złożoną elektronicznie (pliki ofert) wykonawca zabezpiecza hasłem.   

3. Dla oferty zabezpieczonej hasłem wykonawca przekazuje zamawiającemu poprzez pocztę 

elektroniczną (oddzielny e-mail) hasło do plików oferty. Przekazanie hasła następuje po 

upływie terminu składania ofert.   
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Kryterium wyboru oferty: cena – 100% (przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą 

przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie 

prawo negocjacji ceny).  

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Emilia Lenartowicz-Gębka 

e-mail: przetargi@spzzozpionki.pl, tel/fax. 48 612 18 66 wew.110.  

Na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz.2191 ze zm.), w niniejszym postępowaniu zamawiający 

wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w sytuacji, gdy:   

1). Nie złożono żadnej oferty.  

2). Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

3). Prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

zamawiającego.  

Wykaz załączników:  

 zał. nr 1 - Formularz oferty, 

 zał. nr 1A - Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia, 

 zał. nr 2 – Wzór umowy.  

          


