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Rozdział XI   Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 

Rozdział X II   Oferty wspólne;  
Rozdział XIII   Jawność postępowania  
Rozdział XIV    Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się   

       wykonawców z zamawiającym  
Rozdział XV   Sposób obliczenia ceny oferty; 

Rozdział XVI   Składanie i otwarcie ofert;  
Rozdział XVII  Wybór oferty najkorzystniejszej; 
Rozdział XVIII  Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

Rozdziała XIX  Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Rozdział XX   Klauzula informacyjna RODO 
 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy; 
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. 
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ROZDZIAŁ I – Nazwa i adres Zamawiającego 

 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino 
 

Strona internetowa: szpital-gryfino.pl 

Adres mailowy: sekretariat@szpital-gryfino.pl 

Numer telefonu: 91-416-21-09 
 

Godziny urzędowania: 7.00-14:30  
              
 

ROZDZIAŁ II – Tryb udzielenia zamówienia 
 

1. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  zamówienia 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 
3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem 

SZG/PRZETARG/01/2020. Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym 

powołać na wyżej podane oznaczenie. 

 

ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe świadczenie usług pralniczych przez które 

należy rozumieć:  

1) przyjmowanie i ewidencjonowanie zleconego prania, 

2) pranie, dezynfekcją, odplamianie w trakcie procesu prania, krochmalenie, suszenie, 

prasowanie, maglowanie w zależności od rodzaju asortymentu, 

3) naprawianie bielizny uszkodzonej w tym; cerowanie, łatanie, przyszywanie guzików, itp. 

4) stosowanie technologii prania zalecanej przez nadzór sanitarno-epidemiologiczny w 

odniesieniu do dezynfekcji, 

5) wykorzystywanie do procesu prania, odplamiania i dezynfekcji środków dopuszczonych do 

stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,. 

6) przygotowanie wypranego prania do transportu, 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

1) przestrzeganie ścisłego reżimu sanitarnego dla bielizny operacyjnej w tym zapewnienie 

odpowiedniego podwójnego opakowania dla wypranej i wydezynfekowanej bielizny 

operacyjnej dostarczanej w wózkach transportowych, 

2) zapewnienie pracownikowi odbierającego brudną i przywożący czystą bieliznę oraz 

pozostały asortyment właściwą dzież ochronną, 

3) protokolarny odbiór bielizny brudnej oraz pozostałego asortymentu i protokolarną dostawę 

bielizny czystej oraz pozostałego asortymentu jeden (1) raz dziennie od poniedziałku do 

piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7.30 do 8.00, w 

soboty w godzinach od 14.00 do 15.00, własnym transportem z Obiektów Szpitala, tj.: 

Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału 

Chirurgicznego, Bloku Operacyjnego, Magazynu, izby Przyjęć, Pracowni RTG, Zakładu 
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Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie ul. Armii Krajowej 8, Zakładu Pielęgnacyjno- 

Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie. Strony dopuszczają realizowanie 

świadczenia usługi w niedzielę i święta po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. 

 

3. Zatrudnienie na umowę o pracę 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi 

pralnicze. 

2) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi potwierdzenie zatrudnienia tych osób 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności kopie zanonimizowanych umów o pracę oraz 

potwierdzenie zgłoszenia tych osób do ubezpieczeń społecznych.  

 

 

ROZDZIAŁ IV Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 

 
ROZDZIAŁ V  -  Informacja o zamówieniach podobnych 
 

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67, ust 1, pkt 6 

ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług zamówień. Maksymalna wartość 

zamówień podobnych wynosi 50% wartości zamówienia podstawowego. 

 

ROZDZIAŁ VI Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
  

2. Podstawy wykluczenia wykonawców. 

1. Obligatoryjne podstawy wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 

ustawy Pzp.  

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania Wykonawcy stosownie 

do treści: 

 a) art. 24 ust. 5 pkt 1 - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku                  

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne                          

(Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy             

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498);  
 b) art. 24 ust. 5 pkt 2 - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 
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 c) art. 24 ust. 5 pkt 4 - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 

nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 
  

 

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                   

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, które wszyscy Wykonawcy muszą 

złożyć wraz z ofertą: 
1) Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1 do SIWZ) 
2) Oświadczenia Wykonawcy – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ). 
Informacje zawarte w oświadczeniach mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych niniejszą SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
3) Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców wraz ze 

wskazaniem części zamówienia przeznaczonych do powierzenia podwykonawcom i ich 

firm 

4) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.   
a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie  

z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty  

i zawarcia umowy.  

b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 

reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).   

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,                     

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia.  
Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,               

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia – art. 22d ustawy Pzp. 
 

4. Oświadczenia, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie do 3 dni od dnia 

upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 

86 pkt. 5 ustawy Pzp:  
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 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 powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.  
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5. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć wykonawca na wezwanie zamawiającego – 

dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:  
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                    

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. 
 

6. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 
1) oferta cenowa zgodnie z Załącznikiem nr 1 do siwz zgodnie z Rozdziałem X pkt 3 siwz; 

2) w przypadku  składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, 
3) oświadczenia zgodnie z treścią zawartą w Załączniku nr 1 do siwz: 

a) o związaniu złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 od daty upływu terminu składania 

ofert, 
b) o zapoznaniu się Wykonawcy z warunkami i wymaganiami w postępowaniu zawartymi               

w niniejszej siwz wraz z jej załącznikami i o przyjęciu tych warunków oraz wymagań bez 

zastrzeżeń, a także zobowiązaniu się do zwarcia umowy na warunkach określonych w projekcie 

umowy (Załącznik nr 4 do siwz), 

c) o udzieleniu rękojmi na przedmiot zamówienia oraz zapewnieniu i gotowości usunięcia w 

okresie rękojmi wad lub usterek w określonym czasie, 
d) o zleceniu części przedmiotu zamówienia podwykonawcy wraz ze wskazaniem tych części 

i firm podwykonawców 
7. Stosownie do art. 26 ust 3 Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa               

w art. 25 a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.   
 

 ROZDZIAŁ VII Wykonawcy zagraniczni 
 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 5 pkt. 1 niniejszej siwz 

składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania.  
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,                      
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w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 

ROZDZIAŁ VIII Wadium 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 

ROZDZIAŁ IX Termin związania z ofertą  

 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

ROZDZIAŁ X Opis sposobu przygotowywania ofert 
 

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 

oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (siwz). 
2. Wykonawcy sporządzają oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do siwz. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych 

dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis 

poprzedzony dopiskiem „za zgodność”),  

7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie 

dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony                 

w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod 

uwagę. 

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,                    

w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 
10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia.  
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13. W odniesieniu do treści art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że nie wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.   
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
15. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna 

być zaadresowana i opatrzona napisem: oferta na „Kompleksowe usługi pralnicze” _oraz „nie 

otwierać przed 30.10. 2020 r., do godz.9:15. 

16. Kopertę (opakowanie) należy zaopatrzyć w adres zwrotny Wykonawcy, umożliwiający 

odesłanie oferty uszkodzonej lub złożonej po wyznaczonym terminie składania ofert. 
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17. Oferty uszkodzone nie będą podlegać rozpatrzeniu. 
 

ROZDZIAŁ XI Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 
 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert; 
a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale X ust. 16 z dopiskiem 

„wycofanie”. 
b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą 

konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien 

dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić                 

w kopercie oznaczonej jak w rozdziale X ust 16 przy czym koperta powinna mieć dopisek 

„zmiany”. 
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 
3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę             

o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 

  

ROZDZIAŁ XII Oferty wspólne 
 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich           

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 

wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego 

zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, musi spełniać następujące 

wymagania: 
1) oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz; 
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

 a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, 

oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału                               

w postępowaniu, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, itp. – składa każdy 

z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 
 b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych 

przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako 

jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków 

i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot; 
 c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, itp. składa pełnomocnik wykonawców w 

imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; 
 d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną 

muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania tych wykonawców. 

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do 

nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 – 4 niniejszego rozdziału. 
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6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający 

ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, 

zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 

ROZDZIAŁ XIII Jawność postępowania 

 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 

na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,           

z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym 

przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie                      

z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników                  

w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać 

za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 

ofert. 
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest                

z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania 

dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być 

one udostępnione. 
6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia 

dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania 

lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów              

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i wykaże, że informacje te stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl zapisów art. 8 ust. 3 ustawy PZP. 
8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje 

stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r poz. 1010)”. 
9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 

zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

 

ROZDZIAŁ XIV Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się 

wykonawców z zamawiającym 

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku                   

w godzinach 7:30-14.30. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują 

pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej, przy 

przekazywaniu następujących dokumentów: 
 a) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 
 b) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa       

w art. 25 ust. 1 oraz 25 a ust 1 ustawy, 

 c) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 oraz 3a ustawy, 
 d) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 
 e) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 

rachunkowych, 

 f) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

 g) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz 

odpowiedź wykonawcy, 
 h) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,  
 i) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
 j) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 

ustawy. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem albo pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem 

dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej 

przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej 

otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń 

wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający 

wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 
8. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: 

Piotr Ignaciuk – w zakresie proceduralnych 

Joanna Półtorak – w zakresie merytorycznym 
 

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku,                 

o którym mowa w ust 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 9. 
12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 
13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest 

udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 
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14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża 

termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie. 
 

ROZDZIAŁ XV Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia objętym 

niniejszym postępowaniem. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, że średnia ilość / waga przekazywanego asortymentu 

do prania miesięcznie wynosi: 
 
 

 
Zestawienie średniej miesięcznej wagi asortymentu przekazywanego do prania 

z podziałem na placówki, odziały 

 

l.p. Oddział /Placówka Waga w kilogramach 

1.  Oddział Chorób Wewnętrznych  1050 

2.  Oddział Ginekologiczno- Położniczy  480 

3.  Oddział Chirurgiczny 450 

4.  Blok Operacyjny  310 

5.  Izba Przyjęć 40 

6.  Pracownia RTG 5 

7.  Magazyn 10 

8.  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, ul. Armii Krajowej 8 890 

9.  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatryczny w Nowym 

Czarnowie  
2100 

 Łącznie:  5335 

 

 

3. Do ceny ofertowej netto wykonawca doliczy podatek VAT                     i wyliczy cenę oferty 

brutto. 

4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia  w tym 

również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu prac określonych w wykazie prac i w 

specyfikacji technicznej. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

ROZDZIAŁ XVI Składanie i otwarcie ofert 
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1. Ofertę należy złożyć w: Sekretariacie „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o., ul. Parkowa 

5, 74-100 Gryfino. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2020 r. , o godz. 09:00 
3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona 

adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i 

minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób 

gwarantujący ich nienaruszalność. 
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.10.2020 r., o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego. 
6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę 

(firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące 

ceny oferty, wykonania zamówienia – zawartych w ofercie. 
8. Informacje, o których mowa w pkt. 7 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy 

nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 

XVII Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium i jego wagą. 

Kryterium – C - cena oferty brutto – 100% 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów stanowiąca sumę 

punktów przyznanych ofercie. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi 

na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 
 

2. Sposób przyznania punktów:  

 Kryterium C – cena oferty brutto – 100% - Najniższa cena otrzyma maksymalna ilość 

punktów.   

 

 

                                           

 

                      

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 
6. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy. 

8. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert 

określonymi w siwz. 

C = (cena najniższa/ cena oferty ocenianej) x 100 pkt.  
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9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w siwz. 
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację  
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                              

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
11. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający 

unieważnia postępowanie. 
12. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
13. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 

złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 

oraz inne podobne materiały. 

 

ROZDZIAŁ XVIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Umowa. 

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 

do siwz, 

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w 

przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:  

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym),  

c) gwarancjach bankowych,  

d) 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. 

4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 

zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
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5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 

zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie 

wynikać: 

 a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej                  

w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego 

zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy, 

 b) termin obowiązywania gwarancji, 

 c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

- Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 

zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego 

wysokości. 

 

ROZDZIAŁ XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

ROZDZIAŁ XX Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (zwanego dalej RODO), informujemy: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Kamila Listowska – 91 416-21-09 

3. Dane osobowe przetwarzane są: 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, 

której dane dotyczą 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze 
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- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi 

4. Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 

ust. 1 RODO przetwarzane są 

- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą 

- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - do wypełnienia obowiązków i wykonywania 

szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego              

i ochrony socjalnej, 

- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d) RODO- dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie 

niezdolna do wyrażenia zgody 

- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów 

związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa 

- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów 

profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy 

- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO- gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów 

archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych na podstawie przepisów prawa 

5. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

6. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie                             

z wymogami  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów 

prawa. 

8. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę 

przepisami prawa podanie ich jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne, 

jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji umów wniosków itp.. 

9. Osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

 
 

 

 

Gryfino, 13.10.2020r.  …………………………………………………………… 
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Załącznik nr 1 do siwz 

Znak sprawy: _____________________ 

 

 

............................................... 
                   (pieczęć Wykonawcy)   

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy 

Nazwa: ....................................................................................  

 ....................................................................................  

Siedziba: ....................................................................................  

 ....................................................................................  

Adres poczty elektronicznej: ....................................................................................  

Strona internetowa: ....................................................................................  

Numer telefonu/ faxu: ....................................................................................    

Numer REGON, Numer NIP: ....................................................................................  

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

„______________________________” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę: 

Cena netto: ……………………zł słownie złotych: ……………………………...……………….…………zł 

Cena brutto: …………………..zł Słownie złotych …………………………………...…………………… zł 

 

 

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub 

więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 

imię i nazwisko: ………………………………………………………………….. ....  

stanowisko: ………………………………………………………………………. 

tel.: ……………..…………. fax: …………………………………………........... 

OŚWIADCZENIA dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia                    

i realizacji przyszłego świadczenia umownego.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że udzielamy rękojmi za wady na okres 12 miesięcy, 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert, a w przypadku wygrania przetargu do terminu zawarcia umowy.  

5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania i warunki 

stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
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wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 

publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz oświadczamy o braku podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp i złożyliśmy 

wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

7. Oświadczamy, że bierzemy pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania , uchybienia lub 

zaniedbania naszych własnych pracowników. 

8. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć Podwykonawcom następujące części zamówienia 

Firma podwykonawcy: …...................................................................................................................część 

zamówienia:....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:  

1. …………………………………………………………………………………………..…………………  
2. …………………………………………………………………………………………………..…………  
3. …………………………………………………………………………………………………..…………  
4. ……………………………………………………………………………………………………..………  
5. ……………………………………………………………………………………………………..………  
Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, 

składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, uzasadnienie 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa załączam na odrębnej karcie: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

……….………………………………...                                                                                         Czytelny podpis Wykonawcy/ osób uprawnionych                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do siwz 
Znak sprawy: _________________                       
                      Zamawiający: 
                      __________________  
Wykonawca: 

………………………………………

………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………….............. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentowania) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Szpital Powiatowy w 

Gryfinie Sp. z o.o. na „Kompleksowe świadczenie usług pralniczych"  oświadczam, co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  w rozdziale V 

ust. 1 SIWZ. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                             ………………………………………… 
     (podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w  rozdziale V ust. 1 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 
..……………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………

……… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

                                                                             …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                  ………………………………………… 
     (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

                                                                              …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                       ………………………………………… 
                      (podpis) 
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Załącznik nr 3 do siwz 
Znak sprawy: _______________________ 

                      Zamawiający: 
                      ______________________ 
Wykonawca: 

………………………………………

………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………….............. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentowania) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „________________________” 
prowadzonego przez _____________________  oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4, ustawy Pzp . 
 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ……………. r.    ………………………………………… 
(podpis) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze 

………………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..................... 
 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.     ………………………………………… 
     (podpis) 
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Załącznik nr 3 a do siwz 
Znak sprawy: ___________________ 

 

 

 

................................................................ 
                             (pieczęć wykonawcy) 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*   
(oświadczenie, które należy złożyć  

w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 
 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................................................. 
działając w imieniu i na rzecz : 

 

................................................................................................................................................................ 
(pełna nazwa wykonawcy) 

................................................................................................................................................................ 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „________________________” 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 

 

 

..............................., dn. ............................................................ 
 

 

 

................................................................ 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
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*Oświadczenie składa jedynie Wykonawca, który nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku gdy Wykonawca należy 

do grupy kapitałowej zamiast niniejszego oświadczenia składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej.  
Załącznik nr 3 b do siwz 

Znak sprawy: _________________________ 

 

 

 

................................................................ 
                             (pieczęć wykonawcy) 
 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ   

(oświadczenie, które należy złożyć w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie 

internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 
 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................................................. 
działając w imieniu i na rzecz : 
 

................................................................................................................................................................ 
(pełna nazwa wykonawcy) 

................................................................................................................................................................ 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Kompleksowe świadczenie usług 

pralniczych” przedstawiamy(my), listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
 

Jednocześnie, przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleni zamówienia  
1. ………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ........................................... 

 

 

 

 

................................................................ 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

 

 

 


