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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351294-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Mielec: Usługi sprzątania
2018/S 153-351294
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
Mielec
39-300
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Rybińska
Tel.: +48 177800146
E-mail: przetargi@szpital.mielec.pl
Faks: +48 177800146
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital.mielec.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.szpital.mielec.pl/index.php/bip/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
Mielec
39-300
Polska
Osoba do kontaktów: Sekretariat, pok. nr 1, Kinga Cymbor
Tel.: +48 177800139
E-mail: sekretariat@szpital.mielec.pl
Faks: +48 177800273
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital.mielec.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Szpitala Specjalistycznego w Mielcu
Numer referencyjny: SzP.ZP.271.85.18

II.1.2)

Główny kod CPV
90910000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości.

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
90911200
90512000
90524000
90911300
98300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pod pojęciem „świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości” rozumie się:
a) kompleksowe, całodobowe (również w dni wolne np. soboty, niedziele i święta) utrzymanie czystości oraz
dezynfekcję pomieszczeń zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ,
b) obsługę dezynfektorów typu „Tornado”, „Deco”, urządzeń do dezynfekcji powietrza i pomieszczeń typu
Nocospray,
c) zaopatrzenie i stałe uzupełnianie dostępności podstawowych materiałów i sprzętu sanitarno-higienicznego:
ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, mydło w płynie (mydło kosmetyczne i do higienicznego i chirurgicznego
mycia rąk – system zamknięty/sterylny – kompatybilne z zamontowanymi dozownikami), środki myjące i
dezynfekcyjne do powierzchni i powietrza, worki foliowe wg. kodu kolorów z jednorazowym zamknięciem
i oznakowaniem wg. wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ (dopuszcza się zamykanie worków za pomocą opaski
plastikowej elektrycznej), środki do mycia i płukania dezynfektorów typu „Tornado”, „Deco” chroniące przed
osadzaniem się kamienia, itp.
Wykaz dozowników określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
Uzupełnianie dozowników w środek do dezynfekcji rąk dostarczony przez Zamawiającego,
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d) transport czystej pościeli, bielizny i bielizny operacyjnej, materacy, koców, kołder, poduszek odzieży
ochronnej i roboczej itp. ze wskazanego miejsca do placówek szpitalnych wraz z wyłożeniem-ułożeniem we
wskazanym miejscu, w godzinach i z częstotliwością uzgodnioną obustronnie,
e) transport brudnej pościeli, bielizny, odzieży, materacy, kołder, koców, poduszek itp. do wskazanego miejsca
(punktu odbioru), w godzinach i z częstotliwością uzgodnioną obustronnie,
f) transport materiału do pracowni laboratoriów oraz wskazanych placówek i dostarczanie wyników badań do
placówek,
g) transport odpadów minimum 2 x dziennie w godzinach 7-10 i 15-19, segregacja odpadów wg. kodów kolorów
i ich usuwanie z i do wskazanego miejsca zgodnie z procedurami szpitalnymi (odpady komunalne, plastik,
makulatura, szkło, medyczne, itp.),
h) pomoc personelowi medycznemu w transporcie pacjenta leżącego do pracowni i pomiędzy oddziałami,
i) transport zwłok z oddziałów do Sali Pro-Morte wskazanymi korytarzami, wewnątrz obiektów Zamawiającego,
(nie dotyczy budynku wolnostojącego oddziału obserwacyjno-zakaźnego i chorób wątroby),
j) pomoc w transporcie apteki (w tym leków, materiałów opatrunkowych itp.) do wszystkich jednostek
organizacyjnych szpitala,
k) pomoc w transporcie zaopatrzenia wg potrzeb,
l) natychmiastowe poddanie dezynfekcji powierzchni w przypadku zanieczyszczenia materiałem biologicznym/
potencjalnie zakaźnym.
Metraż sprzątanej powierzchni wynosi:
2

1) Powierzchnia sprzątana codziennie 22 991,48 m i obejmuje:
a) powierzchnia „biała” o metrażu 6 680,65 m

2

b) powierzchnia „szara” o metrażu 7 847,42 m

2

c) powierzchnia „czarna” o metrażu 8 463,41 m

2

2) Powierzchnia czarna sprzątana 4 razy w roku: 192,63 m

2
2

3) Powierzchnia czarna sprzątana raz w miesiącu: 155,36 m

2

4) Powierzchnia czarna sprzątana jeden raz w tygodniu: 1 061,24 m
5) Powierzchnia czarna sprzątana dwa razy w tygodniu: 946,26 m

2

2

6) Powierzchnia czarna sprzątana trzy razy w tygodniu: 15,49 m
7) Powierzchnia biała sprzątana trzy razy w tygodniu: 49,32 m
8) Powierzchnia sprzątana 2 razy w roku:
a) powierzchnia ścian kuchni ok. 2 142 m

2

2
2

b) powierzchnia korytarzy kuchni 353,95 m

2

c) powierzchnia jednostronna okien/przeszkleń kuchni 51,84 m
d) okapy kuchenne:
— 2,10 x 4,81 - szt. 2
— 2,10 x 4,40 - szt. 1
— 2,10 x 3,00 - szt. 1
Powierzchnia sprzątania wg szacunków Zamawiającego może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy o
2

powierzchnię 490 m , w tym:
2

a) powierzchnia „biała” 71 m

2

b) powierzchnia „szara” 419 m
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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
Termin wykonania zamówienia obejmuje okres: 48 miesięcy.
Umowa będzie obowiązywać od dnia 3.1.2019 r.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe. Wysokość wnoszonego
wadium 148 000,00 PLN
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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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 030 000,00 PLN

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem sprzątanie w szpitalach oraz transport
wewnątrzszpitalny o wartości nie mniejszej niż 8 060 000,00 PLN

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:
Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ)
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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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 09:00

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: 18/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, pokój nr 1 –
Administracja
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający nie przewiduje odrębnych
zaproszeń Wykonawców na część jawną otwarcia ofert

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:
Sierpień 2022 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1) W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
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a) Oświadczenie własne Wykonawcy w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ.
2) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży w
wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi 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 powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 12 do SIWZ).
3) Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży w wyznaczonym nie krótszym
niż 10 dni terminie, aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
b) 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 ustawy Pzp;
c) 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 albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w
terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca złoży:
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(Załącznik nr 11 do SIWZ).
Uwaga do sekcji IV.2.6) ogłoszenia; Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

10/08/2018
S153
https://ted.europa.eu/
TED

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

6/7

Dz.U./S S153
10/08/2018
351294-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/7

Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Kopię odwołania Odwołujący prześle Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby można było zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
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 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni
jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie wnosi się wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
— 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia jeżeli odwołanie dotyczy czynności
innych niż określone powyżej.
Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2018

10/08/2018
S153
https://ted.europa.eu/
TED
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