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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205667-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Świętochłowice: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
2017/S 103-205667

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
Świętochłowice
41-605
Polska
Osoba do kontaktów: w zakresie przedmiotu zamówienia: Edyta Grzywaczyk, w zakresie procedury: Jacek
Drażyk
Tel.:  +48 326219545
E-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl 
Faks:  +48 322453440
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zoz.net.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.zoz.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i czynności pomocniczych w obiektach Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Numer referencyjny: 14/ZA/17

II.1.2) Główny kod CPV
90900000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
http://www.zoz.net.pl
www.zoz.net.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową usługę w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem
dezynfekcji powierzchni w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., transportu
wewnątrzszpitalnego, usług pomocniczych w oddziałach Szpitala oraz obsługi pomieszczeń dystrybucji
posiłków. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia, w szczególności: opis stref higienicznych,
wykaz powierzchni, harmonogramy, charakterystyka środków myjących i dezynfekcyjnych został opisany w
Załącznikach nr 1-16 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90911300
90921000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Powiatowy, ul. Chorzowska 36, budynek dyrekcji, ul. Chorzowska 38, Przychodnia nr 2, ul. Zubrzyckiego
36, ZOL, ORPA, OTUA, ul. Szpitalna 2, Świętochłowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości z
uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z
o. o., transportu wewnątrzszpitalnego, usług pomocniczych w oddziałach Szpitala oraz obsługi pomieszczeń
dystrybucji posiłków.
Wymagany zakres usług i obowiązków szczegółowo określono w Załączniku nr 1.1 do SIWZ.
Przy wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania podziału pomieszczeń szpitala na strefy
higieniczne I, II, III, IV określone w Załączniku nr 1.2 do SIWZ.
Wymagania w stosunku do środków myjących i dezynfekcyjnych stanowi Załącznik nr 1.3 do SIWZ.
Wykaz obiektów objętych kompleksowym utrzymaniem czystości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
Pod pojęciem świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości rozumie się kompleksowe, całodobowe,
również w dni wolne, soboty, niedziele i święta utrzymanie czystości oraz dezynfekcji pomieszczeń zgodnie z
Planem Higieny stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości z
uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z
o.o., transportu wewnątrzszpitalnego, usług pomocniczych w oddziałach Szpitala oraz obsługi pomieszczeń
dystrybucji posiłków.
Wymagany zakres usług i obowiązków szczegółowo określono w Załączniku nr 1.1 do SIWZ.
Przy wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania podziału pomieszczeń szpitala na strefy
higieniczne I, II, III, IV określone w Załączniku nr 1.2 do SIWZ.
Wymagania w stosunku do środków myjących i dezynfekcyjnych stanowi Załącznik nr 1.3 do SIWZ.
Wykaz obiektów objętych kompleksowym utrzymaniem czystości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
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Pod pojęciem świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości rozumie się kompleksowe, całodobowe,
również w dni wolne, soboty, niedziele i święta utrzymanie czystości oraz dezynfekcji pomieszczeń zgodnie z
Planem Higieny stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy muszą wykazać że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali
co najmniej 2 usługi odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. kompleksowych usług
utrzymania czystości w obiektach szpitalnych lecznictwa zamkniętego o wartości nie mniejszej niż 500 000
PLN brutto/rok każda wraz z podaniem daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana
należycie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami podanymi we wzorze umowy, który stanowi
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załącznik nr 6 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy Pzp.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 057-106029

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/07/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/07/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., ul. Chorzowska 38 – pok. nr 17.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Kwiecień 2020.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy zł 00/100 gr).
2. Wadium może być wniesione w:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106029-2017:TEXT:PL:HTML
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gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi
zmianami).
3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 ppkt. a) i b) wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia, w który powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2017


