
Dz.U./S S221
16/11/2018
506147-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 7

16/11/2018 S221
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506147-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Parczew: Usługi sprzątania
2018/S 221-506147

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościelna 136
Parczew
21-200
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Bzówka, Krzysztof Brańka
Tel.:  +48 833552113
E-mail: zamowienia@spzozparczew.pl 
Faks:  +48 833552113
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozparczew.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spzozparczew.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://spzoz-parczew/SkrytkaESP
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego w SPZOZ w Parczewie
Numer referencyjny: SPZOZ.V.ZP-3521/15/2018

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

mailto:zamowienia@spzozparczew.pl
www.spzozparczew.pl
www.spzozparczew.pl
http://spzoz-parczew/SkrytkaESP
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) całodobowe, specjalistyczne utrzymanie czystości polegające na myciu, czyszczeniu i dezynfekcji
powierzchni w pomieszczeniach należących do SPZOZ w Parczewie
b) świadczenie usługi transportu wewnątrzszpitalnego
c) pomoc personelowi medycznemu przy obsłudze pacjentów
— zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 58 000,00 PLN, pięćdziesiąt
osiem tysięcy PLN;
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Warunki wniesienia wadium - wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
Pieniądzu,
Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
Gwarancjach bankowych,
Gwarancjach ubezpieczeniowych,
Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 z dnia 9.11.2000 r. o utworz.
PARP.

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
90920000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) całodobowe, specjalistyczne utrzymanie czystości polegające na myciu, czyszczeniu i dezynfekcji
powierzchni w pomieszczeniach należących do SPZOZ w Parczewie
b) świadczenie usługi transportu wewnątrzszpitalnego
c) pomoc personelowi medycznemu przy obsłudze pacjentów
— zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Zakres usług obejmuje 6 984,25 m2 utrzymania czystości w pomieszczeniach Zamawiającego w podziale na
pakiety, w których występują różne obszary mycia i dekontaminacji, wg których określono zasady sprzątania i
dezynfekcji powierzchni.
5. Obszary mycia podzielone są na cztery strefy (pakiety):
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a) Pakiet A - obszar o powierzchni 281,26 m2;

b) Pakiet B - obszar o powierzchni 3 302,14 m2;

c) Pakiet C - obszar o powierzchni 644,05 m2;

d) Pakiet D - obszar o powierzchni 2 756,8 m2.
Obszar mycia
— pomieszczenia administracyjne,
— klatki schodowe,
— korytarze poza oddziałem,
— pomieszczenia techniczne,
— piwnice,
— pomieszczenia socjalne,
— sanitariaty przynależące do tych pomieszczeń.
2. Obszar dezynfekcji niskiego stopnia
— sale chorych,
— korytarze wewnątrz oddziałów,
— winda osobowo-transportowa,
— gabinety - pracowni diagnostyki obrazowej,
— gabinety badań SOR i Zespołu Poradni Specjalistycznych,
— gabinety rehabilitacji,
— poczekalnie przychodni,
— sanitariaty i łazienki przynależące do tych pomieszczeń.
3. Obszar dezynfekcji średniego stopnia
— sala intensywnej terapii,
— sala pooperacyjna,
— sale na oddziale położniczo-noworodkowym,
— izolatki lub sale z pacjentami wymagającymi izolacji,
— gabinety zabiegowe i diagnostyczne,
— sterylizatornia,
— pracownia endoskopowa,
— pomieszczenie gromadzenia odpadów
— kuchnia mleczna,
— sanitariaty i łazienki przynależące do tych pomieszczeń,
— gabinety pulmonologiczne
4. Obszar wysokiego ryzyka epidemiologicznego
— sale operacyjne na bloku operacyjnym i trakcie porodowym,
— sala porodowa,
— sanitariaty i łazienki przynależące do tych pomieszczeń.
Dezynfekcja i sprzątanie pomieszczeń powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz według
określonego planu i procedur higienicznych.
Usługa powinna być wykonywana przez całą dobę (ciągłość usługi), przy użyciu preparatów dezynfekcyjnych i
środkami czystościowymi Wykonawcy.
Zakres działania poniższych preparatów i środków powinien być dostosowany do występującego skażenia lub
podejrzenia zanieczyszczenia danej powierzchni
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Usługa powinna być wykonywana przez całą dobę (ciągłość usługi), przy użyciu preparatów dezynfekcyjnych i
środkami czystościowymi Wykonawcy.
Opracowana koncepcja wykonania usługi utrzymania czystości zgodnie z wymaganiami określonymi w
załączniku nr 9 do SIWZ - ocena jakości.
Zamawiający, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 przewiduje udzielenie zamówień polegających na
powtórzeniu usług podobnych do objętych przedmiotem zamówienia (tj. obejmujących utrzymanie czystości
[mycie,czyszczenie, dezynfekcja], transport wewnątrzszpitalny, pomoc personelowi medycznemu przy obsłudze
pacjentów), do 30 % wartości zamówienia podstawowego, na warunkach w SIWZ.
Środki do dezynfekcji należy stosować z użyciem systemów dozujących umożliwiających sporządzanie
roztworów dezynfekcyjnych we właściwym stężeniu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Opis opcji:
6. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia w zakresie usługi utrzymania czystości
(prawo opcji), na zasadach szczegółowo opisanych we wzorze umowy (zał. nr 7 do SIWZ), w każdym czasie i
na dowolny okres (w okresie realizacji zamówienia podstawowego), nie więcej niż o:

1) w ramach Pakietu A - 28,13 m2;

2) w ramach Pakietu B – 99,06 m2;

3) w ramach Pakietu C - 32,20 m2;

4) w ramach Pakietu D – 82,70 m2;

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
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Kopia certyfikatu ISO 9001 dla
stosowanych przez Wykonawcę systemów jakości w zakresie usług utrzymania czystości ...

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych)
W przypadku Wykonawców podających wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość
netto tych dostaw według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, przyjęty
zostanie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termin
uskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co
najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem usługi utrzymania czystości w jednostkach ochrony zdrowia
wraz z transportem wewnątrzszpitalnym, oraz wykaże, że usługa ta została wykonana (bądź jest wykonywana)
należycie. Usługa wykazywana na potwierdzenie spełniania ww. warunku, powinna trwać nieprzerwanie przez
okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz posiadać roczną wartość nie mniejszą niż 700 000,00 PLN brutto.
W przypadku Wykonawców podających wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość
netto tych dostaw według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, przyjęty
zostanie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu.

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:
Warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2018
Czas lokalny: 12:00

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: 19/12/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem e-PUAP http://
spzoz-parczew/SkrytkaESP
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, POLSKA,
pokój: nr 3 Sala Konferencyjna

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału
w postępowaniu; 2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt
13-23 Pzp; 3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp. Zamawiający
- na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp - informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
A) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 1) formularz ofertowy; 2) aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie
z załącznikiem 2 do SIWZ. JEDZ należy przesłać na adres e-mail: eprzetargi@spzozparczew.pl ; 4) wypełniony
formularz cenowy; 5) opracowana koncepcja wykonania usługi utrzymania czystości-ocena jakości zał. 9
do SIWZ; 6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia; 7) dokument potwierdzający wniesienie wadium; B) Dokumenty i oświadczenia składane przed
udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego: 1 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2 Zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

http://spzoz-parczew/SkrytkaESP
http://spzoz-parczew/SkrytkaESP
mailto:eprzetargi@spzozparczew.pl
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4)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ; 6) Oświadczenie
Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, oraz oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, inny równoważny dokument wydany wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - nie otwarto jego likwidacji.
Wszystkie wymagane dokumenty zostały wymienione w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2018
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