Warszawa, dnia 21.03.2019
SPZOZ U.252/2019
OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na
kompleksowe usługi pralnicze. obejmujące:
1. odbiór użytych u Zamawiającego: ubrań roboczych pracowników medycznych, bielizny szpitalnej i
ambulatoryjnej oraz pozostałych wyrobów przeznaczonych do prania,, załadunek odebranego
asortymentu do przeznaczonego w tym celu środka transportu i przewóz do pralni Wykonawcy (transport
brudny),
2. pranie asortymentu i poddawanie dezynfekcji chemiczno–termicznej,
3. dezynfekcja komorowa materacy,
4. prasowanie, maglowanie upranych ubrań i bielizny oraz jej krochmalnie,
5. wykonywanie drobnych napraw: przyszywanie guzików, cerowanie, zszywanie, wymiana zamków
błyskawicznych przy spodniach i spódnicach lekarskich po uszkodzeniu zamków przy prasowaniu itp.
6. przywóz upranego asortymentu z pralni Wykonawcy środkiem transportu Wykonawcy wraz z
wniesieniem do wskazanych miejsc (transport czysty).
Warunki realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 1 do
ogłoszenia).
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego należy
złożyć wraz z ofertą, pozytywną opinię właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) zakład Wykonawcy utrzymywany jest w
należytym stanie higieniczno - sanitarnym w sposób zapobiegający zakażeniom i chorobom zakaźnym, w
szczególności ze stwierdzeniem, że pralnia przeznaczona do wykonywania zamawianych usług spełnia
wymogi sanitarno-higieniczne z zakresu prania bielizny szpitalnej oraz że środki transportu przeznaczone do
wykonywania zamawianych usług są dopuszczone do przewożenia bielizny szpitalnej.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWENIA - sukcesywne usługi w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania
umowy. Termin wykonania poszczególnych usług opisany został we wzorze umowy.
CENA OFERTY - Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia formularza asortymentowo-cenowego,
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy i określenia w nim cen na wszystkie
elementy zamówienia. Cena oferty wynikająca z formularza cenowego winna zawierać wszystkie koszty
niezbędne do wykonania zamówienia.
Poszczególne ceny podane w formularzu będą podstawą do rozliczania świadczonych usług w ramach
zawartej umowy.
Ceny należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisów rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania

faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 68, poz. 360). Ceny oferty oraz
poszczególne składowe należy obliczyć według poniższego wzoru
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

Kryterium wyboru oferty.
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:
- kryterium CENA – waga 100, maksymalna ilość punktów 100,
2) Kryterium CENA. W cenę muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma
pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego. Oferta proponująca
cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów.
3) Kryterium CENA będzie obliczane według następującego wzoru:
cena zaoferowana najniższa x waga kryterium
cena badana
= uzyskana ilość punktów
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, to jest zaoferował
najkorzystniejszy bilans ceny brutto (z podatkiem VAT) za realizację całości przedmiotu zamówienia.
Kontakt: Jacek Kozerski tel: 022 643-74-44 wew. 45, w godzinach 10.00 – 14.00.
Oferty na usługi pralnicze z dołączonym formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik 1 do projektu
umowy) oraz dokumentami potwierdzającymi, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 26.03.2019 r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat
Dyrektora
2. fax na numer 022 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl
Zał. 1 (projekt umowy)

