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Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza  
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO  
 

NA USŁUGI PRALNICZE 
 

1. Znak sprawy: DZAP-380-65/06 
2. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem niniejszego zamówienia jest 

wykonywanie usług pralniczych dla potrzeb szpitala polegających na praniu, 
prasowaniu, maglowaniu i ewentualnej naprawie nadających się jeszcze do 
użytkowania: bielizny pościelowej, pieluch, odzieży ochronnej personelu, firan, 
zasłon, ręczników, obrusów itp. wraz z ich segregowaniem i dostarczaniem na 
poszczególne oddziały szpitalne w specjalnych pojemnikach /wózkach/  
z pokrowcami, zgodnie z zaleceniami instytucji kontrolno-sanitarnych. 

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 93.11.00.00-2, 
93.10.00.00-9, 93.15.00.00-4 

4. Miejsce wykonania zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza  
w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. 

5. Miejsce i warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
dodatkowych wyjaśnień:  

• Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Zamówienia Publiczne 
(Anna Wutrych), p. 119, tel. 052 3956 974, zampublik@szpital.chojnice.pl  

• SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego bądź na wniosek 
wykonawcy przesłany zostanie pocztą (na życzenie wykonawcy także drogą 
elektroniczną). 

• Cena: 30 PLN. 
• Strona internetowa, na której udostępniana jest SIWZ: 

www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php  
6. Warunki uczestnictwa. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać tylko ci 

wykonawcy, którzy: 
6.1 Warunki podmiotowe: 
• Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
• Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich  

3 lat kalendarzowych (licząc od dnia ogłoszenia postępowania), a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy dostawy 
zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 
Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

6.2 Warunki przedmiotowe: 
Usługi pralnicze dla jednostek służby zdrowia mają odbywać się spełniających 
pralniach spełniających wymogi, jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia pralni szpitalnej (Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 213 z dnia 24 listopada 2006 r., poz. 1568). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącego kontrolowania przestrzegania przez 
Oferenta przepisów dotyczących technologii prania z zachowaniem obowiązujących 
wymogów sanitarnych. 



  

Za spełniających powyższe warunki Zamawiający uzna Wykonawców, którzy  
przedstawią oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 213 z dnia 24 listopada 2006 r., poz. 1568. 

7. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od momentu podpisania umowy. 
8. Wielkość lub zakres zamówienia: 185000,00 PLN = 42170,05 euro 
9. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
10. Kryteria oceny ofert: 
• Cena – 100% 
11. Miejsce, termin i godzina składania ofert:  
• Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

(sekretariat p.133). 
• 11.01.2007 r., 
• do godz. 10:00. 
12. Miejsce, termin i godzina otwarcia ofert:  
• Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, 
• 11.01.2007 r., 
• godz. 11:00. 
13. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
14. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 
15. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych. 
 
 

 
 
 
 
          
          
        Dyrektor 
        Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.T.R. 


