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OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU 

 

Nazwa postępowania:  

Usługi najmu i serwisu odzieży roboczej dla pracowników PGE Ekoserwis Spółka z o.o.   

Numer postępowania: PGE Ekoserwis 53 / PN / 2019 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony niepubliczny 

 

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 50-222 Wrocław, Pl. Staszica 30 

KRS: 0000024592, NIP: 897-10-06-564 

Strona internetowa: www.pgeekoserwis.pl    

Adres do korespondencji:  

PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 119A 

e-mail do korespondencji: Jacek.Panczyk@gkpge.pl 

 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem Zamówienia są usługi najmu i serwisu odzieży roboczej dla pracowników PGE 

Ekoserwis Spółka z o.o. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 4 części: Część I – Region Południe, 

Część II – Region Wschód, Część III – Region Zachód, Część IV – Region Północ. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca, według swojego wyboru może 

złożyć ofertę na wybrane, niektóre lub wszystkie części zamówienia (Regiony). Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Pozostałe warunki usługi zostały określone w załączonej Umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 

1 do SIWZ.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 40 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW; 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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1.1. nie podlegają wykluczeniu. Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli: 

1.1.1. nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia, 

1.1.2. złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
Postępowania zakupowego, 

1.1.3. nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu                  
lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa, 
 

1.1.4. bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym, 

1.1.5. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki                    
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej                           
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46                      
lub     art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny, 

c. skarbowe. 
 

1.1.6. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem środka 
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne 

1.1.7. Dodatkowo Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli: 
 

a. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE 
lub wykonał ją nienależycie, 

b. Wykonawca znajduje się na liście Wykonawców zablokowanych, zgodnie z obowiązującą                    
w GK PGE Instrukcją oceny Dostawy i Dostawcy, 

c. ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto 
postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne. 
 

1.2. spełniają warunki udziału w Postępowaniu, tj.: 

1.2.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                        
i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, tj.: 

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej jedną usługę (umowy) polegającą na 
świadczeniu usługi wynajmu i serwisu odzieży roboczej o wartości: 

 
Część I – Region Południe: minimum 200.000,00 PLN przez okres minimum 12 miesięcy, 
Część II – Region Wschód: minimum 100.000,00 PLN przez okres minimum 12 miesięcy, 
Część III – Region Zachód: minimum 200.000,00 PLN przez okres minimum 12 miesięcy, 
Część IV – Region Północ: minimum 200.000,00 PLN przez okres minimum 12 miesięcy. 
 
ZASTRZEŻENIE: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 
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udziału w postępowaniu w zakresie niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za 
spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem 1 (jednej) wymaganej 
usługi. 
 
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca spełnia maksymalny, 

dopuszczalny wskaźnik wypadkowości w wysokości ≤25. 
 
Zasady obliczania wartości wskaźnika przez Wykonawców zawiera „DEKLARACJA BHP 
WYKONAWCY”, stanowiąca Załącznik nr 5 do SIWZ. 

1.2.2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: 

Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie. 

1.2.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu, tj.: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę co najmniej : 
 
Część I – Region Południe minimum 500.000,00 PLN 
Część II – Region Wschód minimum 250.000,00 PLN, 
Część III – Region Zachód minimum 500.000,00 PLN, 
Część IV – Region Północ minimum 450.000,00 PLN. 
 

1.3. Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę 
wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczeniu oraz spełnianie warunki udziału 
w postępowaniu, tj.: 

1.3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (jeżeli 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich); 

1.3.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,                                      
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert (jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa 
każdy z nich); 

1.3.3. Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające rejestrację Wykonawcy jako czynnego płatnika 
VAT lub, jeżeli Wykonawca jest w trakcie rejestracji – kopia deklaracji VAT-R wraz z potwierdzeniem jej 
złożenia w US - dotyczy podmiotów mających zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie RP, 
a podmioty zagraniczne z terenu UE winny podać nr identyfikacji podatkowej VAT UE. Zamawiający 
dopuszcza wydruk z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów, podpisany przez Wykonawcę.   

1.3.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
(jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich); 
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1.3.5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu                          
z postępowania – w treści Formularza ofertowego – Załącznik nr 3 do SIWZ; 

1.3.6. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,                       
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli                 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie po-winny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                          
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz usług. 

1.3.7. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: dokument potwierdzający ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 

1.3.8. Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów, w przypadku korzystania                                            
z podwykonawcy – Załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia, o których mowa w pkt 1, według formuły „spełnia„/„nie spełnia”. Zamawiający może zwrócić 
się do Wykonawców o uzupełnienie brakujących dokumentów. Oferta Wykonawcy niespełniającego choćby 
jednego warunku udziału w postępowaniu zostanie odrzucona. 
 

3. Oświadczenia składane na piśmie należy przedstawić tylko w formie oryginału, dokumenty należy 
przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw obowiązuje 
forma oryginału albo uwierzytelniona notarialnie kopia. 

 

V. OPIS SPOSÓBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ponadto formę 
porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej), przy czym 
w ten sposób przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą zostać 
potwierdzone pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 

2. Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego przekazywania oświadczeń lub dokumentów pocztą 
elektroniczną bez skutecznego zachowania formy pisemnej.  

 

3. Oświadczenia, dokumenty, oferty w tym ich uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia, jednak – pod 
rygorem nieważności – muszą zostać złożone w formie pisemnej w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 

4. Zamawiający sugeruje aby każde pismo, fax, e-mail dotyczący niniejszego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  były oznaczony nazwą oraz numerem postępowania. 
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5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  
- w sprawach formalnych dotyczących procedury przetargowej:  

Jacek Pańczyk – tel. +48 605 287 247 w godz. pracy PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 
e-mail: Jacek.Panczyk@gkpge.pl; 
- w sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:  

 Tadeusz Kusienicki – tel. +48 32 429 4720 w godz. pracy PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 
e-mail: Tadeusz.Kusienicki@gkpge.pl 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT/WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 119A w Registraturze 

Spółki – parter budynku przy głównym wejściu, w terminie do dnia 10.01.2020 r. do godz. 10.00.  

 

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY OFERT/WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU                                     

W POSTĘPOWANIU 

 

1. Oferta będzie oceniana według kryteriów: 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1 Najem koszuli roboczej 6 % 

2 Najem ogrodniczek ST 1 11 % 

3 Najem bluzy ST 1 10 % 

4 Najem ogrodniczek ST 2 7 % 

5 Najem bluzy ST 2 7 % 

6 Najem ogrodniczek ST 3 4 % 

7 Najem bluzy ST 3 4 % 

8 Najem ogrodniczek ST 4 1 %  

9 Najem bluzy ST 4 1 % 

10 Najem jednego "brudownika" 1 % 

11 Szafa 20 skrytkowa  

 

Suma pozycji 11 – 14 łącznie waga 4% 

12 Szafa 10 skrytkowa 

13 Szafa 6 skrytkowa 

14 Szafa 4 skrytkowa 
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15 Pranie koszuli roboczej  2 % 

16 Pranie  ogrodniczek ST 1  11 % 

17 Pranie  bluzy ST 1 10 % 

18 Pranie ogrodniczek ST 2  4 %  

19 Pranie  bluzy ST 2 7 % 

20 Pranie  ogrodniczek ST 3  2 % 

21 Pranie  bluzy ST 3  2 % 

22 Pranie  ogrodniczek ST 4  1 % 

23 Pranie  bluzy ST 4 1 % 

24 Cerowanie maszynowe o dł. powyżej 5 cm  

 

 

 

 

Suma pozycji 24 – 40 łącznie waga 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Zwężenie nogawek spodni 

26 Doszywanie rzepów 

27 Przeznakowanie odzieży w trakcie umowy 

28 Przeznakowanie szafek w trakcie umowy 

29 Wymiana zamka 

30 Zszycie większe niż zakres podstawowy               

po szwie 

31 Łaty większe niż zakres podstawowy,               

ale nie większe niż 30 cm2 

32 Zwężenie bluzy po szwie 

33 Wstawianie gumek 

34 Drobne naprawy ubrań ocieplanych 

35 Naszywanie emblematów w trakcie umowy 

36 Wymiana klamerek 

37 Wymiana klamry zatrzaskowej                             

w ogrodniczkach 

38 Prasowanie ręczne 

39 Specjalistyczne dopieranie chemią 

40 Przechowywanie 1 kompletu odzieży                    

w magazynie 
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- Sposób oceny Ofert: 

w kryterium cena dlapozycji od 1 do 10, od 15 do 23 i łącznie dla pozycji 11-14 i 24-40 wg wzoru:  

Pc =  [Cmin/Co] x 100 x W% 

gdzie: 

Pc  - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena 

Cmin – najniższa cena netto zaoferowana w postępowaniu  

Co –cena netto rozpatrywanej oferty  

W – waga kryterium 
 

Łączną ilość przyznanych punktów stanowi suma punktów ze wszystkich kryteriów. 

Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów, będzie Ofertą 
najkorzystniejszą. 

 

VIII.  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz wszelkie informacje niezbędne do złożenia 

oferty zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.  

SIWZ została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego https://pgeekoserwis.pl/ - link 

Przetargi. 

 

 

 

Rybnik, dnia 20 grudnia 2019 r. 

https://pgeekoserwis.pl/

