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Ogłoszenie nr 510407160-N-2021 z dnia 22.01.2021 r.
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.: Wykonywanie dla potrzeb Szpitala
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. usług prania, dezynfekcji i dzierżawy wraz z
transportem szpitalnej pościeli, bielizny, odzieży fasonowej oraz barierowej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 766505-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540550366-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
30827000000000, ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska,
tel. 32 228 30 30, e-mail zp@zozsiemianowice.pl, faks 32 228 14 98.
Adres strony internetowej (url): www.zozsiemianowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. usług
prania, dezynfekcji i dzierżawy wraz z transportem szpitalnej pościeli, bielizny, odzieży
fasonowej oraz barierowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZM/DZ/341/43/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez okres 24 miesięcy dla potrzeb Szpitala
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. usług prania, dezynfekcji i dzierżawy wraz z
transportem szpitalnej pościeli, bielizny, odzieży fasonowej oraz barierowej zgodnie z
przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie, z zastosowaniem środków piorących i
dezynfekujących – szczegółowy opis usługi stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. Usługa dotyczy
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prania bielizny szpitalnej oraz dzierżawy i prania odzieży i bielizny szpitalnej w zakresie: a)
prania wodnego z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych w procesie dezynfekcji termiczno –
chemicznej na bazie aktywnego tlenu (nadtlenokwas), działających w zakresie B, Tbc, V, F,
spory (w tym clostridium difficile) celem zmniejszenia prędkości zużycia bielizny środkami
zawierającymi chlor, b) ogólna ilość bielizny i odzieży szpitalnej będącej własnością
Zamawiającego – średnio miesięcznie w ilości: około 1 339 kg, c) naprawy krawieckie – według
potrzeb, d) dzierżawy i prania ochipowanej bielizny i odzieży szpitalnej zgodnie z Załącznikiem
nr 1.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 98311000-6
Dodatkowe kody CPV: 98310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 417105.60
Waluta Złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: TOM – MARG ZPCH Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Płk St. Dąbka 16,
Kod pocztowy: 30-732
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
Nazwa wykonawcy: WROTOM Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ciepłownicza 23B
Kod pocztowy: 31-574
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 513039.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 513039.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 695012.98
Waluta: Złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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