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Na naszej stronie internetowej pogwiqconej COVID-19 mozna znaleze informacje o
przetargach dotycz4cych zapotrzebowania na sprzet medyczny.
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Polska-Sucha Beskidzka: Uslugi w zakresie sprzatania i odka2ania
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Ogloszenie o udzieleniu zam6wienla

Wyniki postgpowania

Uslu g i

Podstawa prawna:

Dyrektywa 201 4124 IUE

Sgkcja l: ln stytucja zamawiajaca

l.l ) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespot Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 22
MiejscowoSf : Sucha Bes kidzka
Kod NUTS: PL2'l Matopolskie
Kod pocztowy: 34-200
Paristwo: Polska
Osoba do kontakt6w: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdra, Agnieszka Pajerska
E-mail: zozsuchabes kidzka@wp. pl

Tel.: +48 338723323
Adresy lnternetowe:
G*6wny adres: www.zozsuchabes kidzka. pl

Adres profilu nabywcy: http:/ /www. platformazaku powa.pl/ pn / zozsuchabes kidzka

1.4) Rodzal instytucji zamawiajAcej
lnny rodzaj: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

l.5) ct6wny przedmlot dzialalno5ci
Zdrowie

5s kcja ll: Przedmiot

ll.l ) Wielko6( lub zakres zam6wienia

ll.'l .'l ) Nazwa:
Uslugi kompleksowego, s pecjalistycznego sprzatania i utrzymania czysto6ci w
obiektach Zamawiajacego, jak tez wykonywanie czynno5ci pomocniczych przy
pacjencie na zlecenie personelu medycznego
Numer referencyjny: ZOZ.V.ol 0/DZP 183120

ll.l.2) Gl6wny kod CPV

90900000 Ustugi w zakresie sprzatania i odka2ania
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il.r.3)

il.r.4)

il.1.6)

[.r.7)

Rodzaj zam6wienia
Us+ugi

Kr6tki opis:
Przedmiot zam6wienia:

- Swiadczenie uslug kompleksowego, specjalistycznego sprzqtania i utrzymania
czystosci w pomieszczeniach szpitalnych, administracyjnych igospodarczych
wszystkich jednostek Zespo+u Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,

mieszcz4cych siq w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalariskim, Jordanowie, Zawoi,

- wykonywanie czynno5ci pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu

medycznego.
l. W celu prawidlowej realizacji pelnego zakresu zam6wienia Wykonawca zapewni

odpowiedni4 ilo6i personelu, sprzetu i 5rodk6w.
Wykonawca zapewni, od poniedzialku do soboty w godzinach od 7.00-l9.00, w

szpitalu w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podhalariskim obecno6( osoby

koordynujqcej (2 osoby), odpowiedzialnej za personel iwykonywane prace.

2. Warunkiem udziaiu w postepowaniu przetargowym jest przejecie na podstawie

art. 23' KP, 3l bylych pracownik6w Zamawiajacego, od obecnego Wykonawcy

ustugi, zatrudnionych na stanowiskach zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu

zam6wienia.

lnformacje o czg3ciach
To zam6wienie podzielone jest na czg5ci: nie

calkowita warto6€ zam6wienia (bez VAT)

Warto6i bez VAT: l5 345 965.52 PLN

Opis

Dodatkowy kod lu b kody CPV

90921 000 Ustugi dezynfekcji i dezynsekcji budynk6w
90600000 Ustugi sprz4tania oraz uslugi sanitarne na obszarach miejskich lub
wiejskich oraz uslugi powi4zane

85000000 Uslugiw zakresie zdrowia i opieki spotecznej

Miejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PL21 l,4a+opolskie

Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6+ Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, POLSKA

Opis zam6wienia:
Przedmiot zam6wienia:

- lwiadczenie uslug kompleksowego, s pecjalistycznego sprz4tania iutrzymania
czysto6ci w pomieszczeniach szpitalnych, administracyjnych igospodarczych
wszystkich jednostek Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
mieszcz4cych siq w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalahskim, Jordanowie, Zawoi,

- wykonywanie czynno6ci pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu
medycznego.
l. W celu prawidlowej realizacji pelnego zakresu zam6wienia Wykonawca zapewni
odpowiedni4 ilo(i personelu, sprzqtu i Srodk6w.
Wykonawca zapewni, od poniedzialku do soboty w godzinach od 7.00-19.00, w
szpitalu w Suchej Beskidzkiej i i,lakowie Podhalarlskim obecno5i osoby
koordynujqcej (2 osoby), odpowiedzialnej za personel iwykonywane prace.
2. Warunkiem udzialu w postepowaniu przetargowym jest przejecie na podstawie
art. 23' KP, 31 bytych pracownik6w Zamawiajacego, od obecnego Wykonawcy
uslugi, zatrudnionych na stanowiskach zwiAzanych z wykonywaniem przedmiotu
zam6wienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni sq w pelnym wymiarze czasu pracy i

otrzymuja wynagrodzenie miesieczne brutto w wysokoici 2 600,00 ztotych.
Urlopy udzielane s4 na bie24co i nie ma zaleglo5ci urlopowych. Przewiduje siQ w
2021 roku wyp{atq jednej odprawy emerytalnej.

il.2)

|.2.2)

[.2.3 )

|.?.4\
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3. Wykaz jednostek objetych ustuga sprzatania:

- w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej:
. nr I Blok Operacyjny,
. nr 2 Oddziat chirurgiczny,
. nr 3 Oddzial oftopedyczno-urazowy,
. nr 4 Dzienny oddzial chemioterapii onkologicznej,
. nr 5 Oddzial ginekologiczny,
. nr 6 Oddzial neonatolog iczny, poto2niczy, blok porodowy,
. nr 7 Oddzial neurologiczny,
. nr 8 Oddziat urologiczny z pododdziatem nefrologicznym,
. nr 9 Centralna sterylizacja,
. nr l0 Oddzial wewnetrzny,
. nr 'l I Oddzial kardiologiczny,
. nr l2 Zaklad diagnostyki obrazowej,
. nr l3 Oddzial pediatryczny,
. nr 14 Zak+ad diagnostyki laboratoryjnej,

' nr'l 5 Oddzial reu matologiczny,
. nr l6 Szpitalny Oddziat Ratunkowy i Dzia+ Pomocy Dorainej (Zespoty

Ratownicova Medycznego Podstawowego - Jordan6w, Mak6w Podhalariski, Zawoja),
Dyspozytor Transportu Sanitarnego, Nocna i Swi4teczna Opieka Zdrowotna Sucha
Bes kidzka i Jordan6w,
. nr 'l 7 Oddziat anestezjologii i intensywnej terapii,
. nr 'l 8 Dzial rehabilitacji, Dzienny oddziat re habilitacyj ny,
. nr l9 Stacja dializ,
. nr 20 ZDL Pracownia patomorfologii i Prosektorium,
. nr 2l pozostale Szpital Sucha Beskidzka, tj. administracja, przychodnie
specjalistyczne, schody wej6ciowe, taras, klatki schodowe, ci4gi komunikacyjne,
wqzty sanitarne, pomieszczenie techniczne i gospodarcze zgodnie z wykazem,
. nr 22 szatnie personelu,
. nr 23 pomieszczenia budynek,,W",

- w Makowie Podhalariskim:
. nr l2 Zaklad diagnostyki obrazowej,
. nr l4 Punkt pobrai,
. nr'l 8 Dzia+ rehabilitacji,
. nr 24 Zaklad opiekufczo- leczniczy,
. nr 25 Oddzial medycyny paliatywnej,
. nr 26 pozostale Szpital Mak6w Podhalariski (administracja, ciAgi komunikacyjne,
klatki schodowe, pomieszczenie do przechowywania zwtok, pomieszczenia
tech niczne),
. nr 27 Poradnia chor6b zaka2nych.
4. Powierzchnia:
Wielko(f powierzchni poszczeg6lnych jednostek jest okre6lona w zal4czniku -
,,opis jednostki".
5. Zakres prac:

Zakres prac do wykonania w poszczeg6lnych jednostka jest szczeg6+owo opisany
w pakietach l-27.

ll.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Certyfikat - gwarant czysto6ci i higieny / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Certyfikat (system zarz4dzania jakosci4 w organizacji)
i Waga: 20

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l 3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zam6wienie dotyczy projektu / prog ram u finansowanego ze 5rodk6w Unii

Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe
Wykonawca zobowi4zanyjest wnie6i wadium w wysokoici: 77 600,00 PLN.

Warunki wniesienia wadium okre5lone sq w rozdziale Vlll SIWZ.

Sekcia lV: Procedu!'!

tv.t)

rv.r.r)

Opis

Rodzaj procedury
Procedu ra otwarta

lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w

lnformacje na temat Porozumienia w sprawie zam6wie6 rz4dowych (GPA)

Zam6wienie jest objete Porozumieniem w sprawie zam6wiei rzadowych: nie

lnformacje ad m in istracyj ne

Poprzednia publikacja dotycz4ca przedmiotowego postepowania
Numer ogtoszeniaw Dz.Utz. UE - OJIS: 2020lS 207-504123

lnformacje o zakoiczeniu dynamicznego systemu zakup6w

lnformacje o zakonczeniu zaproszenia do ubiegania sie o zam6wienie w postaci
wstepnego ogtoszenia informacyjnego

zi len ie zam

Nazwa:
Uslugi kompleksowego, s pecjalistycznego sprzatania i utrzymania czysto6ci w
obiektach Zamawiaj4cego, jak teZ wykonywanie czynnoSci pomocniczych przy
pacjencie na zlecenie personelu medycznego

Zam6wien ie/zam6wien ie na czg5t zostaje udzielone: tak

Udzielenie zam6wienia

Data zawarcia umowy:
08101 12021

lnformacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MSP: O

Liczba ofert otrzymanych od oferent6w z innych paristw czlonkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferent6w z palistw niebqd4cych czlonkami UE: 0
Liczba ofen otrzymanych droga elektroniczna: 2

Zam6wienie zosta+o udzielone grupie wykonawc6w: tak

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: lmpel System 5p. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Slezna I l8
Miejscowo5i: Wroclaw
Kod NUTS: PLsl 4 Miasto Wroc+aw

Kod pocztowy: 53- l I I
Pahstwo: Polska
Wykonawc4 jest MSP: nie

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hospital Service Company Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Sle2na I 'l 8
MiejscowoSi: Wroc+aw

Kod NUTS: PL5 l 4 Miasto Wroclaw
Kod pocztowy: 53* l I I
Paistlvo: Polska

tv.l .3)

rv.l .8)

tv.2)

rv.2. r )

tv.2.8)

rv.2.9)

k

Y,2\

v.2. 1 )

v .2.2\

v.2.3)
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v.2.3)
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r 5 529 330.02 PLN

v.2.3)

v.2.3)

v.2.41

v.2.s)

Wykonawca jest MSP: nie

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ARS i/edica Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Slezna I l8
MiejscowoSi: Wroclaw
Kod NUTS: PL5'l 4 Miasto Wroc+aw

Kod pocztowy: 53-ll I

Pa6stwo: Pols ka
Wykonawc4 jest MSP: nie

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: lmpel Facility Services Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Slezna I I8
Miejscowo6f : Wroclaw
Kod NUTS: PLs'l 4 Miasto Wroctaw
Kod pocztowy: 53-ll I

Paristwo: Polska
Wykonawca jest MSP: nie

lnformacJe na temat wartoSci zam6wien ia/czq6ci (bez VAT)
Poczatkowa szacunkowa calkowita wartoSt zam6wienia/cze6ci:
Calkowita koricowa warto6( umowy/czqici: 'l 5 345 965.52 PLN

lnformacje na temat podwykonawstwa

Sekcia Vl: I nformacie uzu pltnj_ajace

lnformacje dodatkowe:
W przedmiotowym postQpowaniu komunikacja Wykonawc6w z Zamawiajacym
bqdzie od bywata sie za posrednictwem kana+u elektronicznej komunikacji:
(http:/ /www.platformazaku powa. pl/ pn / zozsuchabeskidzka) na stronie danego
postepowania.

Z uwagi na ograniczona ilo6i znak6w mo2liwych do wprowadzenia wykaz
dokument6w ioiwiadczerl potwie rd zajacych brak podstaw do wykluczenia oraz
warunki udzia+u w postepowaniu zawarty jest w SIWZ (rozdziat V).

Dodatkowe podstawy wykluczenia Wykonawcy (w zwi4zku z art.24 ust. 5 ustawy):
Zamawiajacy wykluczy Wykonawcq z udzialu w postepowaniu r6wnie2 na
podstawie an. 24 ust. 5 pkt I i 8 ustawy.
Zamawiajecy przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 'l pkt
7.

Procedury odwolawcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze
Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwotawcza
Adres pocztowy: ul. Postgpu l7a
MiejscowoS(:Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pahstwo: Polska

E-mail: odwolan ia@uzp.gov. pl

Tel.: +48 224587707
Faks: +48 2 24 5 87800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Skladanie odwolai
Doktadne informacje na temat termin6w skladania odwolari:
Odwolanie wnosi sig w terminiel0 dni od dnia przeslania informacji o czynno6ci
ZamawiajAcego stanowiAcej podstawe jego wniesienia - jezeli zosta+a przestana w
spos6b okreSlony w art. 180 ust. 5, zdanie drugie ustawy Prawo zam6wieri
publicznych, lub w terminie I 5 dni, je2eli zostala przeslana w inny spos6b.

vt.3)

vt.4)

vr.4.r )

vt.4.3)
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v1.4.4)

vt.s)
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2. Odwolanie wobec tre6ci ogloszenia o zam6wieniu lub SIWZ wnosi sie w terminie
l0 dni od daty publikacji ogloszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej Zamawiaj4cego.
3. Odwotanie wobec czynnosci innych ni2 w pkt I i 2 wnosi sie w terminie l0 dni,
od dnia, w kt6rym powzieto lub przy zachowaniu nale2ytej staranno6ci mo2na bylo
powziae wiadomoS( o okolicznoiciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
4. Je2eli Zamawiajacy mimo takiego obowiazku nie przeslat Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty naj korzystn iejszej, odwolanie wnosi sie nie
p52niej ni2 w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogloszenia o udzieleniu
zam6wienia i 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, je2eli Zamawiajacy nie

opublikowal w DUUE og+oszenia o udzieleniu zam6wienia.

2r6dlo, gdzie mozna uzyskai informacje na temat skladania odwolari
Oficjalna nazwa: Urz4d Zam6wieri Publicznych, Departament Odwolafi
Adres pocztowy: ul. Postgpu l7a
Miejscowo3€: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pahstwo: Pols ka

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Data wys+ania nin iejszego ogloszenia:
08101 1202l'
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