Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchei Beskidzkiei
ul. Szpitalna 22

Sucha Beskidzka dnia 29.09.2020r.

Znak: ZOZ.Y.01-0 /DZP /83 /20

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNK6W
ZAM6WIENIA
Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie

:

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :
Zesp61 0pieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na:,,Uslugi kompleksowego, specialistycznego sprz4tania i utrzymania
czystoici w obiektach Zamawiaiqcego, iak tel wykonywanie czynno6ci
pomocniczych przy paciencie na zlecenie personelu medycznego"

Kod CPV 90910000-9 Uslugi sprz4tania, Kod CPV 9092100-9 Uslugi dezynfekcji, Kod CPV 90600000-3
Ustugi sprzetania oraz uslugi sanitarne, czynnosci pomocnicze przy pacjencie wykonywane na zlecenie
personelu medycznego Zamawiajqcego Kod CPV 85000000 - 9 Uslugi pomocnicze przy pacjencie jako
uslugi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostate,

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opub likowane w Dzienniku Urzgdowym Unii
0rt
- 2oJJ wywieszone na tablicy
Europeiskiej w dniu Z\.mJA". .OoO n
ogloszeri w siedzibie Zamawiajqcego w miejscu publicznie dostqpnym w dniu

r. oraz na stronie internetowej

Ihttp://wwrv.platformazakupowa.pl/pn/zozsr-rchabeskidzka]

w,!1r'wzo zsuchabeskidzka .pl

w dniu

l-3

tO.2O

'r,
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I. Informacje og6lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajqcego oraz adres strony internetowei zamawiaj4cego:
zesp6l Opieki zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-3L-00

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchabe ski dzka. pl
kanal elektronicznej komunikacji:
httn: / /www.olatformazakunow a.ol I on / zozsuchabeskidzka
REGON: 000304415, NIP : 552-12-7 4-352
1.2 Tryb udzielenia zam6wienia

Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2079 r. poz. 1843), zwan4 dalej ,,ustawe", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto3i zam6wienia przekracza r6wnowarto56 kwoty
okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawf/.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.1O ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:
o ustawa z dnia 29 slycznia 2004r. Pzp, ftekst jednolity: D2.U.22079 r. po2.7843),
. RozporzEdzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra
Przedsiqbiorczo6ci i Technologii z dnia 16 paZdziernika 2018 roku, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich moie 24dat zamawiajqcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia [Dz. U. z 27 lipca 2076r. po2.1,726
orazD.U.z17 paidziernika 2078 r., po2.7993),
o Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 88 grudnia 2019r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq
przeliczenia wartoSci Zam6wiefl Publicznych (Dz. U. z 201.9r. poz. 2453),
. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 76 grudnia 2019r. w sprawie kwot
wartoSci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiqzek
przekazpvania ogtoszeri U0PWE (Dz.U. z20l9r. po2.2450),
o Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst iednolity
Dz.U.z2019r. poz. 1010 ze zm.)
1.5 W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiajqcy bqdzie .jednakowo traktowal
wszystkie podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasad.ami proporcjonalnoSci i przejrzysto5ci.
7.6 Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca
siQ, aby oferent zdobyi wszelkie informacje, kt6re mogE byt konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
1.7. Przygotowujqc ofertq wlrkonawca winien dokladni e zapoznat siq z zawarto6ciE wszystkich
dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6r4 nale2y odczytywa6 wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.
1.B. W przedmiotowym postqpowaniu komunikacja wykonawc6w z ZamawiajEcym bqdzie
odbywala siq za po6rednictwem kanalu elektronicznej komunikacji:
http://www.platformazakupowa,ol/on/zozsuchabeskidzka na stronie danego postqpowania.
Wykonawca uzyskuje dostqp do platformy poprzez rejestracjQ konta lub zalogowanie, je2eli
posiada wczesniej zareiestrowane konto. Wykonawca po zalogowaniu ma dostqp do bazy
postqpowafi ZamawiajEcego i wybiera z listy przedmiotowe postqpowanie. Wykonawca zwraca
siq o wyja6nienie tre6ci specyfikacji wyl4cznie przez platformq. Informacje dotycz4ce
odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany terminu skladania i otwarcia ofert zamawiajqcy
bqdzie zamieszczai na platformie w sekcji "Komunikaty".
1.9. Spos6b sporz4dzenia dokument6w elektronicznych, o5wiadczeri Iub elektronicznych kopii
dokument6w lub oSwiadcze6 musi by6 zgodny z wymaganiami okreSlonymi w rozporzqdzeniu o
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elektronizacji
II. Opis pEedmiotu zam6wienia
2. l.Ptzedmiot zam6wienia:
. Swiadczenie uslug kompleksowego, specialistycznego sprzetania i utrzymania czystoSci w
pomieszczeniach szpitalnych, administracyjnych i gospodarczych wszystkich jednostek
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, mieszczqcych siq w Suchej Beskidzkiej,
Makowie Podhalahskim, f ordanowie, Zawoi.
r wykonywanie czynnoSci pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego,
2.1.7. W celu prawidlowej realizacji pelnego zakresu zam6wienia Wykonawca zapewni
odpowiedni4 iloSi personelu, sprzqtu i 6rodk6w.
Wykonawca zapewni, od poniedziatku do soboty w godzinach od 7.00 - 19.00, w szpitalu w
Suchej Beskidzkiej i Makowie Podhalaiskim obecnoSi osoby koordynujqcej (2 osoby),
odpowiedzialnej za personel i wykonywane prace.
2.1.2. Warunkiem udzialu w postqpowaniu przetargowym jest przejqcie na podstawie art.
23'KP, 3l bylych pracownik6w Zamawiajqcego, od obecnego Wykonawcy uslugi, zatrudnionych
na stanowiskach zwiqzanych z wykonywaniem przedmiotu zam6wienia. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni sq w pelnym wymiarze czasu pracy i otrzymujq wynagrodzenie miesiQczne brutto w
wysoko6ci 2 600,00 zlotych.
Urlopy udzielane sq na bie2qco i nie ma zaleglo6ci urlopowych. Przewiduje siq w 2021 roku
vvyplatQ jednej odprawy emerytalnej.
2.2. Podzial zam6wienia.
Zamawia,Ecy nie dopuszcza skiadania ofert czqSciowych.
2.2,1, Wykaz jednostek obiqtych uslug4 sprzEtania:
. w Szpitalu w Suchei Beskidzkiei:
Nr 1 Blok operacyjny ,
Nr2 Oddzialchirurgiczny
Nr 3 Oddzial ortopedyczno - urazowy,
Nr 4 Dzienny oddziai chemioterapii onkologicznej,
Nr5 0ddzialginekologiczny,
Nr 5 0ddziai neonatologiczny, polo2niczy, blok porodoury,
Nr 7 Oddzialneurologiczny,
Nr I Oddzial urologiczny z pododdzialem nefrologicznym,
Nr 9 Centralna sterylizacja,
Nr 10 Oddzial wewnqtrzny ,
Nr 11 Oddzial kardiologiczny
Nr 12 Zaklad diagnostyki obrazowej,
Nr 13 Oddzial pediatryczny,
Nr 14 Zaklad diagnostyki laboratoryjnej,
Nr 15 Oddzial reumatologiczny,
Nr 16 Szpitalny Oddzial Ratunkowy i Dziat Pomocy DoraZnej ( Zespoly Ratownictwa
Medycznego Podstawowego- Jordan6w, Mak6w Podhalariski, Zawoja), Dyspozltor Transporhr
Sanitarnego, Nocna i Swi4teczna 0pieka Zdrowotna Sucha Beskidzka i Jordan6w
Nr 17 Oddzial anestezjologii i intensywnej terapii,
Nr 18 Dzial Rehabilitacji, Dzienny Oddzial Rehabilitaclny
Nr 19 Stacja Dializ
Nr 20 ZDL Pracownia Patomorfologii i Prosektorium
Nr 21 Pozostale szpital Sucha Beskidzka tj. Administracja, Przychodnie specjalistyczne, schody
wejSciowe, taras, klatki schodowe, ciqgi komunikacyjne, wqzly sanitarne, pomieszczenie
techniczne i gospodarcze zgodnie z Wkazem,
Nr 22 Szatnie Personelu
Nr 23 Pomieszczenia budynek ,,W"
e w Makowie Podhalafskim;
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Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

12 Zaklad diagnostyki obrazowej,

14 Punkt pobra6,
18 DziaI rehabilitacji,
24 Zaktad Opiekurlczo-Leczniczy
25 0ddzial medycyny paliatywnej,

Nr 26

Pozostale szpital Mak6w Podhalafiski [administracja, ciqgi komunikacyjne, klatki

schodowe, pomieszczenie do przechowywania zwlok, pomieszczenia techniczne),
Nr 27 Poradnia Cho16b Zakainych
2.3. PowieEchnia
Wielko6i powierzchni poszczeg6lnych iednostek jest okre6lona w zalqczniku - ,,opis jednostki".
2,4. Zakres prac,
Zakres prac do wykonania w poszczeg6lnych jednostka iest szczeg6iowo opisany w pakietach 127.

Ponadto do obowi4zk6w Wykonawcy nale2y wykonanie prac wedlug potrzeb zamawiajqcego:
2.4,7. Mycie luxfer6w zewnqtrznych (powierzchnia 770,4 mZ) i zewnqtrznej czQSci korytarza
brudnego bloku operacyjnego, mycie czyszczenie kolc6w na ptaki zamontowanych na
parapetach zewnqtrznych, mycie parapet6w zewnQtrznych na bieiqco

i

2.4.2. Mycie

elewacji zewnqtrznej wykonanej

z plytek ceramicznych i

wszystkich

zadaszefl nad drzwiami,

2.4.3, Mycie monitor6w komputerowych, klawiatur przy zastosowaniu profesjonalnych
Srodk6w przeznaczonych do tego celu,

2.4.4- Na zlecenie Zamawiaiacego wywo2enie butli z tlenem do wyznaczonych jednostek
organizacyjnych ( w6zki do transportu butli zapewnia zamawiaiEcy],
2.4.5. Wykonywanie dodatkorvych czynnoSci po ewentualnych remontach czy malowaniu.
2.4.6. Mycie okien i hali kotlowni -1 x/rok.
2,5. Obowiqzki Wykonawcy:
2.5.1. Utrzymanie wysokiego standardu higieny szpitalnej przez system pracy oparty na
Planach Higieny opracowanych przez Wykonawcq.

i w bezpieczny spos6b wykony,wanie uslug w pomieszczeniach szpitala
hospitalizowanych pacjent6w, zabieg6w diagnostycznych i operacyjnych.
2.5.3. Biea4cy monitoring wykonywanych usiug zgodnie z planem higieny,
2.5.4. U2ywanie Srodk6w myj4co-czyszcz1cych, d,ezynfekcyjnych, (do rqk i powierzchni]
dopuszczonych do stosowania w slu2bie zdrowia opisanych w planie higieny ( 6rodki na
etapie przedstawienia planu higieny musz4 by6 uzgodnione i zaakceptowane przez
Pielqgniarkq Epidemiologiczn4J,
2.5.5. lnformowanie i uzyskanie akceptacji Pielqgniarki Epidemiologicznej o ka2dorazowe,
zmianie u2ywanych Srodk6w, jak r6wnie2 zmianie zapachu,
2.5.6. Dysponowanie odpowiedni4 ilo6i sprzqtu i material6w, w tym Srodk6w my)qcych,
dezynfekuj4cych, higienicznych i innych niezbQdnych do prawidlowego wykonania uslugi,
zgodnie z nowoczesnymi zasadami i technologiami sprzatania w plac6wkach slu2by zdrowia.
2.5.7. Wsp6ipraca z Pielqgniark4 Epidemiologicznq, osobq wyznaczonE ze strony
Zamawiaj4cego, osobami koordynu,qcymi w poszczeg6lnych jednostkach Zamawiaj4cego celem
wymiany uwag dotyczqcych rvykonywanych uslug.
2.5.8. Wyznaczenie osobnego personelu do dystrybucji posilk6w z kuchni gl6wnei do i6ika
chorego, zmywania naczyri po posilkach zgodnie z obowi4zui4cym re2imem szpitalnym
(kuchenkowa ubrana w odzie2 w kolorze zarezerwowanym do tego typu czynno6ci, oraz
rqkawiczki foliowe do wydawania pieczywa, w6zki do transportu posilk6w zapewnia
Zamawiaj4cy).
2.5.9. Mycie, dezynfekcia i utrzymanie w czysto6ci swojego sprzQtu
2.5.10. Przestrzeganie obowiEzuj4cej segregacji i bie2Ecego usuwaniu odpad6w i Smieci z
pomieszcze6 ob,qtych sprzAtaniem, zgodnie z obowiEzuj4cymi standardami
Zamawiaj4cego.
2.5.11. Postqpowanie z bieliznq (segregacja i przygotowanie do pralni) zgodnie ze standardem

2.5.2. Bezkolizyjne
podczas

pobytu
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obowiezuiqcym u ZamawiaiEcego.

2.5.72. Nie

rvykonywanie prac porzqdkowych

w

godzinach

od 22.00 do 6.00

w

pomieszczeniach, w kt6rych znaidujE sie pacienci.

2.5.13. Odbi6r i wydawanie odzieiy pacjent6w do szatni zgodnie z standardem obowiqzujEcym

u

Zamawiajqcego,

2,5.14. Prowadzenie dokumentacli wykonywanych czynno6ci zgodnie z lyytycznymi
Higieny

i

Planu

standardami obowiqzujqcym u Zamawiaj4cego,

2.5.15.

Bie2qce reagowanie i modyfikowanie sposobu wykonania uslugi
podporzadkowanie siq nowym ustawom i rozporzqdzeniom iednostek nadrzqdnych, kontrolujqcych
jak 16wnie2 zaleceniom Zamawiajqcego,
2.5.16. Bie24ce uzupelnianie Srodk6w czystoSci w.jednostkach [worki na odpady, papier toaleto\ /y,
rqczniki, mydlo, Srodki dezynfekcyjne, krem, Srodki do zmywarek i myjko-dezynfektor6w, 5rodek
do zamglawiania
Zamawiaj4cy posiada:
- dozowniki lokciowe i rqczne firmy Henkel i Merida , podajniki bezdotykowe EKO Scienny i
zawieszane na 162ko, Medilab -system workowy, GOJ0- system workowy- system workowy na
piankq do mycia r4k- system wymiennych plasfikowych wkiad6w oraz dozowniki Purcell na 2el do dezynfekcji rqk- system wymiennych plastikowy wklad6w,
- myiko - dezl,nfektory firm: DDC Dolphin, Medilab. Meiko, Erlen, Meiko, Sterimed,
- zmywarki: Lozamet, Stalgast, Ardo, tndesit, Fagor, SilanomJ.
2.5.17. Wsp6ipraca w zakresie BPH na warunkach okre6lonych w $ 5 projektu umowy.
2.5.18. W sytuacjach wyj4tkowych np. epidemii rvykonywanie na zlecenie Zamawiajqcego
dodatkowej uslugi mycia, dezynfekcji Srodkami stosownymi do zagrozenia
2.5.19. W sytuacji zagro2enia sporami np. Clostridium difficile dodatkowa dezynfekcja Srodkami
sporob6jczymi (na zlecenie pielqgniarki epidemiologicznej lub koordynujqcejJ.
2.5.20. Zamglawianie i ozonowanie pomieszczeh wg potrzeb Zamawiajqcego.
2.6.Wymagania stawiane pracownikom Wykonawcy:
o zachowanie w tajemnicy inform acji zwiqzanych z funkcionowaniem jednostki i zakladu
Zamawiajqcego w tym szczeg6lnie informacji dotycz4cych stanu i przebiegu Ieczenia
pacjent6w, pozyskanych w wyniku przefwarzania danych osobowych w tvyniku
wykonywania czynnoSci pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu
medycznego,
. zachowanie re2imu sanitarnego,
o umieszczanie znak6w ostrzegai4cych o Sliskiej nawierzchni ka2dorazowo podczas mycia,
czyszczenia. Znaki nale2y umieszczai w iloSci gwarantujEcej ich widocznoSi z wszystkich
moZliwych doj56 do obszaru poddawanego w/w zabiegom. Minimalne oznakowanie
prostego odcinka o dlugoSci 10 m wynosi: jeden znak na poczqtku odcinka, drugi znak na
koicu odcinka,
e noszenie czystq odzieLy ochronnej i identyfikator6w, (dotyczy r6wnie2 odzieiy do
wydawania posilk6w),
. zglaszanie kaidego wyjtcia z oddzialu PielQgniarce Koordynui4cej lub dy2urnej,
. pomoc personelowi medycznemu przy czynno5ciach sanitarno-higienicznych
wykonl,wanych przy pacjencie, rozdawaniu posilk6w, dostarczaniu- celem
przeprowadzenia bada6 zakodowanego materialu biologicznego do pracowni
diagnostycznych (pojemniki do bada6 zapewnia Zamawiaj4cyJ,
. reagowanie na sytuacje \,vyiEtkowe zglaszane przez pacjent6w i niezwloczne
poinformowanie o tym personelu oddzialu,
. opr62nianie, mycie basen6w, kaczek,
e zmiana bielizny podcielowej,
o zdawanie brudnej i odbi6r czystej bielizny zgodnie ze standardem obowi4zujqrym u
zamawiajqcego,
. zdejmowanie , mycie i wieszanie lamp,
. czyszczenie syfon6w przy wszystkich umywalkach, zlewach ibrodzikach

)
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stale monitorowanie czystosci w sanitariatach,
podlewanie i mycie kwiat6w,

odkurzaniesprzQtukomputerowego,
utrzymywanie w czystosci reiestrator6w czasu pracy,

zamykanie wszystkich work6w

z

odpadami niebezpiecznymi (work6w koloru

czerwonego i 26ltegoJ z wykorzystaniem opasek zaciskowych,
wypelnianie nalepianie etykiet samoprzylepnych na worki z odpadami medycznymi
wykonywanie uslugi wraz z uzupelnianiem :(rodk6w zgodnie z Planem Higieny,
odkurzanie, mycie i ewentualna dezynfekcia 2aluzji we wszystkich jednostkach, w
dowolnej technologii,
. zglaszanie zauwa2onych podczas sprzAtania usterek (np. urwana klamka, spalona
iar6wka, brak klosza ,itp.) pielqgniarce oddzialowej Iub dy2urnej.
o zwo2enie zwlok w godzinach 13.00-8.00 od poniedzialku do piqtku oraz w sobotq,
niedzielg idni wolne od pracy cai4 dobq (w6zki do transportu zwlok zapewnia
zamawiaiqcyJ,
. zglaszanie w godzinach popoludniowych i nocnych wszelkich zauwaionych awarii
pielqgniarce w oddziale,
. przestrueganie wszelkich obowiEzuiqcych w ZOZ Sucha Beskidzka przepis6w,
standard6w , innych instrukcji i posiadanie dopuszczenia do pracy przez lekarza
Medycyny Pracy oraz udokumentowane szkolenia [przed przystApieniem do pracy) w
zakresie:
aJ Minimumsanitarnego,
b) Dezynfekcji i higieny pomieszczeri sluiby zdrowia - obowiEzuj4ce standardy (zasady,
5rodki, niebezpiecze6stwa],
c) Prawidlowego utrzymania stanu sanitarnego obiektu,
d) 216del iszerzenia siq zakaieri szpitalnych,
e) Sposob6wzapobieganiazakaieniom szpitalnym,
fJ Standard6w postqpowania z materialem zakainym,
g) Higieny osobistej personelu,
hl Mycia i dezynfekcji rEk jako podstawowej czynnoSci zapobiegajqcej
rozprzestrzenianiu siq zaka2eri szpitalnych,
i) Ekspozyc.iizawodowej,
jJ Segregacjiodpad6w,transportu,przechowywania,
kJ Patogen6wszpitalnych,alertupatogennego,
l) Obowi4zuj4cych zasad podzialu na strefu i obszary.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 za:
o jako3t Swiadczonych uslug oraz za ich wykonanie zgodnie z obowiqzuj4cymi
przepisami
o rryyniki badai mikrobiologicznych, (w razie nieskutecznej dezynfekcii powt6rna
dezynfekcja i dodatkowe badania J
. szkody w mieniu i na osobach, powstale w wyniku czynu niedozwolonego, z tytulu
nie wykonania lub nienale2ytego wykonania obowiEzk6w okre6lonych w umowie i w
zal4cznikach, chyba 2e niewykonanie lub nienale2yte wykonanie iest nastQpstwem
okolicznoSci, za kt6re Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci.

o
o
r

W

za wykonyr,lrane uslugi Wykonawca placi kary za
przepis6w
nieprzestrzeganie
sanitarno - epidemiologicznych, BHP, P/po,, nakladane przez
uprawnione siuZby. R6wnie2 w momencie dodatnich wynik6w z Wmaz6w czysto6ciowych,
Wykonawca bqdzie obciq2ony kosztami badati, dodatkowej dezynfekcji i badari sprawdzajqcych.
ramach odpowiedzialno3ci

2.7. CENA
2.7. L.Kalkulacia ceny musi by6 ustalona dla ka2dej .jednostki oddzielnie z
uwzglqdnieniem o96lnych obowiEzk6w Wykonawcy i szczeg6iowych zakres6w oraz:
Srodki do dezynfekcji powierzchni i odkaiania r4k. (Srodki dezynfekcyjne do odkaZania rqk
musz4 byi w oryginalnych opakowaniach. Zabrania siq napelniania ich z opakowari zbiorczych. )

-

.t
m8

on?

O

- Srodki czysto6ciowe

-

-

w tym :
mydlo do rqk przy wszystkich umywalkach, krem do r4k w po mies zczeniach socialnych,
Srodki zapachowe,
detergenty do mycia powierzchni i urz4dzeri sanitarnych,
rqczniki jednorazowe w rolkach i skladane,,Z" ( rqczniki celulozowe, nie z makulatury, 3
warstwowe, w obszarze blok6w operacyjnych w kolorze bialym, tatwo rozdzielajqce siq
przy wyjmowaniu z podajnika),
papier toaletowy ( du2e i male rolkiJ,
prze6cieradla 1x uZytku na fotele ginekologiczne,
prze3cieradla 1x uZytku na kozetki lekarskie w Poradniach Specjalistycznych
plyn, s6l, odkamieniacz, proszek, tabletki, nablyszczasz I w zaleino6ci od
wymagaf producental do worki zielone ( male- 50x60, du2e- 110x70 l, na odpady
komunalne
worki 26he do cytostatyk6w (grubeJ(70x110 lub 50x60,J
worki czerwone zakaZne fgrube) (70 x 110 lub 50x50),
worki niebieskie(7O x 110 lub 50x60),
worki biale przeiroczyste(7 0x110 i 50x60),
Sciereczki w czterech kolorach oraz 6ciereczki wl6kninowe biale (.lednorazowego
uZytku) do sprzqtania wg standardu,
dodatkowe dezynfekcje podyktowane nieprzestrzeganiem odpowiednich zasad
sprzEtania poparte badaniami mikrobiologicznymi - na wniosek Pielqgniarki
Epidemiologicznej.
zapewnienia preparat6w do myjko - dezynfektor6w zalecanych przez producent6w
fe2eli Wykonawca zmieni Srodki, kt6re nie bqdq dostosowane do zamontowanych
dozownik6w, zobowiqzany bqdzie do ich wymiany na wtasny koszt.

Cena okreSlona w ofercie przetargowei musi uwzglqdniad wzrost wysoko6ci
minimalnego wynagrodzenia za pracQ albo wysokofci minimalnei stawki
godzinowei na 2O21r.
2.7.2. Media potrzebne do sprz4tania bqdE udostqpnione firmie nieodptatnie.
2.7.3. Wykonawcy, z kt6rym zostanie podpisana umowa, Zamawiajqcy udostqpni pomieszczenia
o powierzchni 73,60m2 w Suchej Beskidzkiej i 17 mz w Makowie Podhalariskim. Warunki i

koszty najmu okreSlone sq w projekcie umowie najmu -zalEcznik nr 3a.
2.8. Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadanie ofert czqSciowych.
2.9. ZamawiajEcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.70. Zamawiai4cy przewiduje udzielenia zam6wiefi, o kt6rych mowaw aft.67 ust. 1 pkt 7
(zam6wienie dodatkowe).
2.l7.Zamawia1Ecy nie zastrzega obowiqzku osobistego uykonania przez wykonawcq
kluczowych czq5ci zam6wienia. ZamawiajEcy wymaga wskazania przez wykonawcq czq6ci
zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyi podwykonawcom, i podania firm
podwykonawc6w fza]qcznik nr 1 do specyfikacjiJ.
2.'1,2. Zamawiajqcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga od Wykonawcy lub
Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracq (stosunek prary w rozumieniu art.
22 $ 1 Kodeksu pracy) os6b wykonuj4cych, w trakcie realizacji przedmiotu zam6wienia,
czynno5ci (prace) polegaj4ce na sprzAtaniu, utrzymylrraniu czystodci oraz wykonywaniu
czynnoSci pomocniczych przy pacjencie.
2.13. Wykonawca po podpisaniu umowy, nie p62niej ni? w dniu rozpoczqcia wykonywania
uslugi przedstawi ZamawiaiEcemu Wykaz os6b, kt6re bQda Swiadczyi uslugq i udokumentu.je
formg ich zatrudnienia przedstawiai4c na 24danie Zamawiaj4cego kopie um6w o pracq
najp6iniej w teminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kopia umowy powinna by6
po6wiadczona za zgodnoit. z oryginatem przez WykonawcQ oraz powinna zostad
zanonimizowana w spos6b zapewniaj4cy ochronq danych osobowych pracownik6w, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych, ti. w szczeg6lno6ci

I
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bez adres6w, nr PESEL pracownika); imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umo\ly o pracq i wymiar etatu powinny byi
mo2liwe do zidentyfikowania.
2.14. Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.75.Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.16.ZamawiajEcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesiqcy.
IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai sig nykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu
oraz spelniajq warunki udzialu w postgpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postgpowaniu:
4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepis6w.
Zamawiajacy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
4.2.2.7. Wykonawca musi posiadai Srodki finansowe b4dZ zdolno3i kredytow4 w wysoko6ci co
najmniej 1 000 000,00 zi,
4.2.2.2. Wykonawca musi byi ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanej z przedmiotem zam6wienia na sumq gwarancyjnq min.
2 000 000,00 zi
4.2.3. zdolno66 techniczna Iub zawodowa:
4.2.3,1. Wykonawca musi wykazai, i2 w okresie ostatnich 3 lat przed upll,wem terminu
skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci ,est kr6tszy - w tym okresie, \ rykonai Iub
wykonuje nale2ycie minimum 3 uslugi, z kt6rych ka2da musi obejmowa6 komplekowe
sprzqtanie i uslugi pomocnicze przy obsiudze pacienta w jednostce prowadzqcej dzialalno36
rnedycznq zwiqzan4z 24 godzinn4 opiekE nad pacjentem, wykonanych, a w przypadku
Swradcze6 okresouych lub ciEglych r6wnie2 wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym
okresie, o warto6ci min. 1 500 000,00 zl ka2da z nich.
4.2.3.2. Zamawiaj 4cy wymaga, Zeby wykonawca v',ykazal, 2e:
. dysponuje narzqdziami, vlyposaZeniem zakladu Iub urz4dzeniami technicznymi do
nlrkonania zam6wienia publicznego wraz z informacia o podstawie do dysponowania tymi
zasobami,
o przedstawii oSwiadczenie na temat wielko6ci Sredniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebnoSci kadry kierowniczej
4.3. Dodatkowe podstarvy nykluczenia wykonawcy (w zwi4zku z art 24 usLs ustawy):
Zamawiaj4cy rvykluczy wykonawcq z udzialu w postQpowaniu 16wniei na podstawie art. 24 ust.

5pkt. 1i 8 ustauT/.
4.4. Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

pkt 13 i 1-4 oraz 1-6-20
mo2e przedstawid dowody na to, Ze podjqte przez niego Srodki sa r,lystarczaj4ce do wykazania
iego rzetelnoSci, w szczeg6lno6ci udowodnii naprawienie szkody wyrz4dzonei przestqpstwem

lub

przestqpstwem skarbowym, zado6iuczynienie pieniq2ne

za

d,oznanq krzywdq lub
naprawienie szkody, wyczerpuj4ce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz wsp6lpracq z organami
5cigania oraz podjecie konkretnych Srodk6w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt6re
sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestqpstwom lub przestqpstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postqpowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuie siq, je2eli
wobec Wykonawcy, bgdqcego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem s4du
zakaz ubiegania siq o udzielenie zam6wienia oraz nie uplyn4i okre5lony w tym wyroku okres
obowiqzywania tego zakazu.
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W celu skorzystania z instytucji ,,samooczyszczenia", Wykonawca zobowiqzany jest do zio2enia
wraz z oferta stosownego oSwiadczenia, a nastgpnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do zlo2enia
dowod6w.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je2eli ZamawiajEcy, uwzglqdniaj4c wagg i szczeg6lne
okolicznoSci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajqce dowody, o kt6rych mowa wy2ej.
4,5. W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq o udzielenie zam6wienia
Zamawiaj4cy nie okreSla szczeg6lnego sposobu spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu
przez tych Wykonawc6w.
4.6. Wykonawca moZe w celu potwierdzenia speiniania warunk6w, o kt6rych mowa w punkcie
4,2.2 i 4.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuaciach oraz w odniesieniu do konkretnego
zam6wienia, lub jego czq6ci, polegat na zdolnoSciach technicznych Iub zawodowych lub sytuacji
finansowej Iub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego l4czqcych
go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi udowodni6
Zamawiajqcemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6}no6ci przedstawia,4c zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
Zamawiajqcy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj4 na wykazanie przez
wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbad,a, czy nie zachodz4 wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i8
ustawy.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, jeSli podmioty te
zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sltuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w, za szkodq
poniesion4 przez zarnawiaiqcego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba 2e za
nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
le2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe Iub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawcq warunk6w udzialu w
postQpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiajqcy
zaiLqda, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez Zamawiaj4cego zastapil ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub zobowi4zal siQ do osobistego uykonania odpowiedniej
czq6ci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolnoSci techniczne lub zawodowe Iub sytuacie finansowq lub
ekonomicznq, o kt6rych mowa w pierwszym zdaniu.
V.

O5wiadczenia

lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w

postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty kaZdy wykonawca musi dolqczyi aktualne na dzieri skladania ofert
oSwiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 do specyfikacji. Informacje zawarte w
o6wiadczeniu bqdq stanowi6 wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziaiu w postQpowaniu [ieZeli zostaty okre6lone]. OSwiadczenie musi
mie6 formq dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektroniczn].,rn, przygotowane oraz przekazane ZamawiajEcemu za po6rednictwem kanafu

elektronicznei

komunikacji

pod

adresem

http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka na stronie danego postqpowania.
Szczeg6iowy opis przygotowania i skladania dokumentu wraz z oferta znaiduje siQ w pkt.
9.5 Specyfikacji. JEDZ dostgpny )est p ocl aclrese nr: : http://espd.uzo.gov.pl
5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o6wiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikac.ii sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych
siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w udzialu w
postgpowaniu ffeZeli zosta]y okre6lone) w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w vrykazuje
spelnianie warunk6w udziaiu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. OSwiadczenie
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podmiot6w skiadajqcych ofertq wsp6lnie powinny mie6 formq dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kaidego z nich w zakresie
w jakim potwierdzaj4 okolicznoSci, o kt6rych mowaw art.22 ust l ustawy.
5.3. Zamawiajqcy nie wymaga zloienia przez podwykonawcq oSwiadczenia, o kt6rym mowa
w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia
z udzialu w postqpowaniu.

5.4.

Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw \ rykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje siq na
ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu ffe2eli zosta]y okre6loneJ sklada tak2e
oswiadczenie, o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacii, dotycz4ce tych podmiot6w.
O6wiadczenie dotyczqce tych podmiot6w powinno miei formq dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektroniczn),rn przez kaidego z nich w zakresie
w jakim potwierdzaj4 okoliczno6ci, o kt6rych mowaw art.22 ust 1 ustawy.
5.5. ZamawiaiEcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta zostaia
najryZej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 10 dni, aktualnych
na dziefi zloienia nastqpuj4cych o6wiadcze6 lub dokument6w (wezwanie zostanie przekazane
wvkonawclr poprzez udostqpniony przez Zamawiajacego kanal elektronicznej komunikacii ood
adresem: htto://v,,nr,v.platforma zakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka:
5.5.1, Dokumenty potwierdza,Ace, spelnienie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia:
5.5.1.1. Dokument potwierdzajEcy, 2e wykonawca ,est ubezpieczony od odpowiedzialno6ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwi4zanej z przedmiotem zam6wienia na sume
gwarancyjn4 okreslon4 przez Zamawiai4cego t,. nie mniejszq ni2 2 000 000,00 PLN
5.5.1.2. informacja banku lub sp6ldzielczej kasy oszczqdnoSciowo- kredytowej potwierdzajEcej
posiadanie Srodk6w finansouych lub zdolnoSi kredytow4 wykonawcy w wysoko6ci co najmniei
1 000 000,00 PLN, w okresie nie wcze6niejszym ni2 1 miesiqc przed uptl,wem terminu skladania
ofert na potwierdzenie warunku okre6lonego w pkt. 4.2.2.
Uwasa:
feieli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moie zioiy(. vvymaganych przez Zamawialqcego
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 5.5.1.1 i 5.5.1.2. niniejszego rozdzialu SIWZ, Zamawiaj4cy
dopuszcza zlo2enie przez Wykonawcq innych dokument6w, o kt6rych mowa w art.26 ust. 2c
ustaul, z dnia 29 stycznia2OO4 r. - Prawo zam6wierl publicznych.
5.5.1.3. wykaz trzech us+ug, z kt6rych ka2da musi obejmowai komplekowe sprz4tanie, i uslugi
pomocnicze przy obsludze pacjenta w iednostce prowadz4cej dziaialnoS6 medycznq zw).4zanq z
24 godzinnq opiekq nad pacjentem, wykonanych, a w przypadku 6wiadczeri okresow,lzch lub

ci4glych r6wnie2 wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplpvem terminu skladania
ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci .jest kr6tszy - w tym okresie, o warto6ci min.
1 500 000,00 z1 kaid,a z nich, wraz z podaniem ich wartoici, przedmiotu, dat \4flkonania i
podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi zostaly wykonane, oraz zal4czeniem dowod6w
okreSlaj4cych czy te uslugi zostaly wykonane lub sq wykonywane nale2ycie, oraz zalqczen\e
dowod6w, kt6rymi sE referencie bqdi inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
kt6rego uslugi byty wykonywane, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub cilglych s4
wykonywane, a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie,est
w stanie uzyskai tych dokument6w - o6wiadczenie wykonawcy; w przypadku 6wiadczeri
okresowych Iub ciEglych nadal \4ykonyvvanych referencje bqdf inne dokumenty potwierdzajEce
ich nale2yte wykonyr,vanie powinny by6 wydane nie wcze6niej ni2 3 miesi4ce przed up}l,wem
terminu skladania ofert.
5,5.1.4. rvykaz narzgdz| wyposa2enia zakladu lub utz4dzeiT technicznych dostqpnych
wykonawcy w celu wykonania zam6wienia publicznego wraz z informacj4 o podstawie do
dysponowania tymi zasobami:
Wykonawca skladajqcy ofertq musi \uykazat, 2e dysponuje:

i
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- narzqdziami, wyposaieniem zakladu i urzqdzeniami technicznymi w celu realizacji
zam6wienia- tj. szorowarka- 2 sztuki, polerka- 2 sztuki, odkurzacz przemyslowy na kurz i wodq2 sztuki, maszyna szorui4ca-zbieraiqca - Z sztuki, urzAdzenie do zamglawiania szt. 1.

5.5.1.5. oSwiadczenia na temat wielkosci Sredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz
Iiczebno5ci kadry kierowniczei w ostatnich 3 latach przed uplywem terminu skladania ofert albo
wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia
dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie:

- o6wiadczenia na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczei wykonawcy;
Wykonawca skladaiqcy ofertq mu si wykazat,2e dysponuje:
- osobami posiadaj4cymi uprawnienia i kwalifikacje w zakresie nadzoru nad wykonylvaniem
usiug stanowi4cych przedmiot zam6wienia oraz sprawowania funkcji kierowniczej w stosunku
do zatrudnionego personelu;
- co najmniei trzema osobami posiadaj4rymi uprawnienia do obslugi urzqdzei i instalacji gaz6w
technicznych
5.5.1.6. Odpis z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencii informacjr o dzialalno6ci
gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawiony
nie wczedniej niZ 6 miesiQcy przed uplywem terminu skiadania ofert, w sytuacji kiedy
wykonawca nie wykazal w Jedz/ESPD, gdzie Zamawiajqcy moie uzyskai ww. odpis za pomocq
bezplatnych i og6lnodostqpnych baz danych, w szczeg6lno6ci rejestr6w publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzialalnoici podmiot6w
realizuj4cych zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz.700);
5.5.1.5. Informacje z Krajowego Reiestru Karnego w zakresie okre3lonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 74 i 2l ustawy, wystawione nie wcze6niej ni2 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania
ofert;
5.5.1.7. ZaSwiadczenie wla6ciwego naczelnika urzqdu skarbowego potwierdzai4ce, Ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w, wystawione nie wcze6niej nii 3 miesiEce przed
uptywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzajEcy, 2e wykonawca zawarl
porozumienie z wla6ciwym organem podatkorarym w sprawie splat tych nale2noici wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno6ci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozloienie na raty zaleglych platno3ci lub wstrzymanie w caloSci
wykonania decyzji wlaSciwego organu;
5.5.1.8. Za6wiadczenie wlaSciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakiadu Ubezpieczeri
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument
potwierdzajEcy, 2e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, $ystawione nie wcze6niej niZ 3 miesiqce przed uptywem terminu skladania ofert,
lub inny dokument potwierdzajacy, 2e wykonawca zawarl porozumienie z wlaSciwym organem
w sprawie splat tych nale2no6ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczeg6lno6ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloienie na raty
zaleglych platno5ci lub wstrzymanie w caloici wykonanie decyzji wia6ciwego organu;
5.5.1.9. O5wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s4du
lub ostatecznej decyzii administracyine j o zaleganiu z uiszczaniem podatk6w, oplat lub sktadek
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumenty potwierdzajqce dokonanie platno6ci tych naleinoSci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi4i4cego porozumienia w sprawie splat tych
nale2noSci;

o

braku orzeczenia wobec niego tytulem 5rodka
5.5.1.10. O(wiadczenie wykonawcy
zapobiegawczego zakazu ubiegania siq o zam6wienia publiczne;
5.5.1.11. O6wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatk6w i oplat lokalnych,
o kt6rych mowa w ustawie z dnia 72 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z
2016 r.poz.716).
5.5.1.12. Inne wymagane dokumenty:
,/
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KarW charakterystyki dla 5rodk6w myi4rych, czyszczEcych, dezynfekuiEcych,
konserwujqcych w wersii elektronicznej oraz o6wiadczenie Wykonawcy potwierdzajEce, 2e
zaoferowane 6rodki myjqce, dezynfekuj4ce i konserwuiEce oraz sprzqt i narzqdzia spelniaja
wymagania okre6lone w obowiqzuiqcych przepisach prawa oraz sq dopuszczone do obrotu na
terenie RP.
W przypadku 6rodk6w klasyfikowanych jako kosmetyki oraz produkty lecznicze nie ma
obowiqzku prawnego posiadania karty charakterysryki. Wobec tego nie ma vvymogu posiadania
karty charakterystyki dla preparat6w rejestrowanych jako produkty kosmetyczne oraz produkty
lecznicze.

.

Plan Higieny uwzglgdniai4cy

:

organizacji pracy z uwzglqdnieniem calodobowej obslugi i obsady na
poszcze96lnych odcinkach,
- szczeg6lowe procedury i instrukcje urzymania czystoSci,
- zasady kontroli jako5ci i spos6b dokumentowania kontroli,
- dob6r 6rodk6w dezynfekcyjnych, myiqco-czyszcz4cych ( w uzgodnieniu z Pielqgniark4
EpidemiologicznqJ,
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetow
5.6.
mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy. Wykonawca pflekazuie ZamawiaiEcemu za poSrednictwem kanatu
- zasady

http:/ /www.olatformazakuoowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka za pomoc4 modulu wy6lij
wiadomo56 oSwiadczenie w formie dokumentu elektronicznego. nodnisanego kwalifikowanym

Wraz z ptzekazaniem o5wiadczenia, wykonawca moie pnedstawii dowody, 2e
powiEzania z innym wykonawcE nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia.

5.7.

Je2eli wykonawca

ma siedzibg lub miejsce

zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitei Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w:

z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny r6wnowa2ny dokument wydany przez wlaSciwy organ
sqdowy lub administracy.jny kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okre6lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
5,7.2. punkcie 5.5.2, 5.5.4 i 5.5.5 specyfikacji - sklada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potvvierdzajEce
odpowiednio, ie:
al nie zalega z opiacaniem podatk6w, opla! skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo 2e zawarl porozumienie z wla6ciwym organem w sprawie splat tych
naleinoici wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno6ci uzyskai
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloienie na raty zalegtych platnoSci lub
wstrz)rmanie w calo6ci wykonania decyzji wlaSciwego organu,
b) nie otwarto iego likwidacji ani nie ogloszono upadlo3ci.
5.8. Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 5.7.1 i 5.7.2.b) specyfikacji, powinny byi
vlystawione nie wczesniej niz 5 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokumenq o
kt6rym mowa w punkcie 5.7.2.a) specyfikacji, powinien byi wystawiony nie wcze5niej ni2 3
miesiqce przed uplywem tego terminu.
5.9. .fe2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania Iub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie rvydaje siq dokument6w, o kt6rych mowa
w punkcie 5.7 specyfikacji, zastqpuie siq je dokumentem zawierajAcym odpowiednio
oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument miai dotyczy6, zlo2one przed notariuszem lub przed
organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzEdu zawodowego lub
5.7.1. punkcie 5.5.1.5. specyfikacji sklada informacjq
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gospodarczego wta3ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub miejsce zamieszkania r,vykonawry Iub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 5.8 specyfikacji stosuje siq.
5.10. Wykonawca majqcy siedzibq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby maj4cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt6rej dotyczy
dokument wskazany w punkcie 5.5.1.5. specyfikacji, sklada dokument, o kt6rym mowa w
punkcie 5.7.1 specyfikacji, w zakresie okreSlonym w art 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jezeli w
kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument mial dotyczyi, nie wydaje siq
takich dokument6w, zastQpuje siq go dokumentem zawierai4cym o6wiadczenie tei osoby
zlo2onym przed notariuszem lub przed organem s4dor.tym, administracy)nym albo organem
samorzqdu zawodowego Iub gospodarczego wta5ciwym ze wzglqdu na miersce zamieszkania tei
osoby. Przepis punktu 5.8 specyfikacji zdanie pierwsze stosuje siq.
5.11. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie maj4 przepisy Rozporz4dzenia
Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moie 24dai
zamawiajEcy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia oraz Rozporzqdzenia
Ministra Przedsigbiorczo6ci i Technologii z dnia 16 paZdziernika 2018 r zmieniajEcego
rozporzqdzenie w sprawie rodzaj6w dokument6w, .jakich mo2e i4dad zamawiajqcy od
wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.
5.12. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegad sig o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.12.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.
czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalno3t w formie sp6iki cywilnejJ sq
zobowi4zani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do
reprezentowania ich w postgpowaniu i do zawarcia umowy.
5.72.2.W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiega.iqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sq zobowiqzani do zlo2enia wraz z ofertq Pelnomocnictwa, o kt6rym mowa w
punkcie 9.2.3 specyfikacji, ustanawiajqcego Pelnomocnika. Peinomocnictwo powinno zaviera(.
umocowanie do reprezentowania w postqpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i
zawarcia umowy.
5.13. Powolanie siq na potencjal podmiot6w trzecich:
5.13.1. JeZeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiot6w, przedstawia zobowi4zanie
tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby wykonania
zam6wienia, dotyczEce w szczeg6lnoSci:
1) zakresu dostqpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu
2J sposobu wykorzystania zasob6w innego podmiotu przez Wykonawcq przy wykonywaniu
zam6wienia
3J charakteru stosunku, iaki bqdzie lqczyl Wykonawcq z inny,rn podmiotem
4) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy rvykonywaniu zam6wienia
5.13.2. W przypadku gdy Wykonawca powoluje siq na potencjal podmiot6w trzecichWykonawca przekazuje zobowiqzanie podmiot6w trzecich do oddania mu do dyspozycji
niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia w postaci dokumentu elektronicznego
opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Wykonawca moU e tak2e sporzqdzi6 i
przekaza( elektronicznE kopiq oSwiadczef Wykonawcy (-6wJ wystqpujEcych wsp6lnie i innych
podmiot6w, na kt6rych zdolnoSciach lub syn-racji polega Wykonawca na zasadach okre6lonych w
art 22a ustawy. W przypadku przekazywania przez Wykonawcq elektronicznej kopii
o6wiadczeri powinny one zostad opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez
Wykonawc6w albo odpowiednio przez podmiot, na kt5rego zdolno5ciach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach okre6lonych w art. 22a ustawy.
15.L3.3. Dokumenty, z kt6rych wynika6 bqdzie zobowiqzanie podmiotu trzeciego, powinny
wskazywa6 w spos6b jednoznaczny wolq podmiotu trzeciego do udostQpnienia Wykonawcy
ubiega.jqcemu siq o udzielenie zam6wienia publicznego zasob6w oraz informacie okre(Ione w
ust.5.13.1 pkt. 1-4.
75.73.4. Zamawiajqcy iqda od Wykonawcy, kt6ry podlega na zdolno6ciach innych podmiot6w na
zasadach okre6lonych w art 22a ustawy przedstawienia dokument6w, o kt6rych mowa w ust.
5.5.1. pkt. 5.5.1.6-5.5.1.11.
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5.14. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 7 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEl 2076/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiezku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE fog6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 779 z
04.05.2016, str. 1J, dalej ,,R0DO", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei
Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek
Sadowski, email masad@zozsuchabeskidzka.pl
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi4zanym zw fw postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacia postgpowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29
. stycznia 2004r.- Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2019 r. po2.7843), dalej ,,ustawa
Pzp";

.

Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie z art.97 usl 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoriczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;
obowiqzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotycz4cych jest wymogiem ustawowym okre(lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym
z udzialem w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwenc.je
niepodania okre5lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 R0D0 prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana
dotycz4cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych '-;
* na podstawie art. 1.8 RODO prawo iqdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO *++;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy

.
.
.

RODO;

.

nie przysluguje Pani/Panu:
w zwi4zkv,z art, 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art.20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych
osobowych, gdy2 podstaw4 prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VI. lnformacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania o5wiadczefi lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siQ z wykonawcami
6.L. Postqpowanie jest prowadzone w jgzyku polskim w formie elektronicznej, za
poSrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem :
http:/ /www.platformazakupowa.pl/pn /zozsuchabeskidzka
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6.2. Komunikacja pomiqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami, w tym wszelkie o6wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sq w formie elektronicznej za
poSrednictwem Platformy i formularza,,WySlij widomoSi":
http:/ /www.platformazaku oowa.pl/on /zozsuchabeskidzka na stronie daneso DosteDowania. Za
datg przekazania (wplyr,r,n) oSwiadcze6, wniosk6w, zawiadomief oraz informacji przyjmuje siq
datg ich przeslania za poSrednictwem platformy poprzez kliknigcie przycisku ,,wy6lij
widomo56", po kt6rych pojawi siq komunika! ie widomoSi zostala wyslana do Zamawiaiqcego.
6.3. Wykonawca mo2e zwr6ci6 siq do Zamawiaj4cego o rvyla6nienie treSci specyfikacii za
podrednictwem udostqpnionego kanalu. Wyja6nienia tresci specyfikacji oraz jej ewentualne
zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. Tre56 pytari [bez ujawnienia 2r6d]a
zapytanial wraz z wyja6nieniami, bEdZ informacje o dokonaniu zmiany specyfikacji,
Zamawiajqcy bqdzie zamieszczal na platformie w sekcji ,,Komunikaty".
6.4. Korespondencja, kt6rej zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami adresatem iest konkretny
Wykonawca bqdzie pruekazywana w formie elektronicznei za po6rednictwem Platformy do tego
konkretnego Wykonawcy.
6.5. Zamawiajqcy, zgodnie z S 3 ust. 3 Rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w w sprawie u2ycia
Srodk6w komunikacji elektronicznej w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego oraz
udostQpniania i przechowywania dokument6w elektronicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. poz. 1320:
dalej: ,,Rozporzqdzenie w sprawie 6rodk6w komunikacji"), okre3la niezbqdne wymagania
sprzqtowo-aplikacyjne umo2liwiai4ce pracA na Platformie Zakupowej, tj.:
- staly dostqp do sieci Internet o gwarantowanei przepustowosci nie mnie.jszej ni2
512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o nastQpuiEcej konfiguracji: pamiq6 min. 2GB Ram,
procesor Intel 2 GHZ Iub jego najnowsza wersja, ieden z system6w operacyinych MS Windows 7, Mac Osx10,4, Linux ,lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglqdarka internetowa, w przy?adku lnternet Explorer
minimalna wersja 10,0,
1J wlqczona obsluga JavaScript
2J zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obslugujEcy format plik6w .pdf.
6.6. Zalecane formaty przesylanych danych, tj. plik6w do 75 MB. Zalecany format.pdf.
6.7. Zalecany format kwalifikowalnego podpisu elektronicznego:
1l dokumenty w formacie .pdf zaleca siq podpisywai formatem PAdES,
2) dopuszcza siq podpisy'wanie dokument6w w formacie innym ni2. Pdl wtedy zaleca siq
u2y6 formatu XAdES.
6.8. Wykonawca przystgpuiqc do niniejszego postqpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego akceptuie warunki korzystania z Platformy Zakupowej, okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem:
http://wvw.platformazakunowa.pl/strona/1-regulamin w zakladce ,,Regulamin" oraz uznaje go
za

wiqiqcy.

6.9. Zamawiajecy informuje, 2e instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotycz4ce w
szczeg6lno6ci logowania, pobrania dokumentacji, skladania wniosk6w o wyiainienie tre6ci
SIWZ, skladania ofert oraz innych czynnoSci, podeimowanych w ninielszym postqpowaniu przy
uZyciu Platformy Zakupowe.j znajdujq siq w zakladce ,,lnstrukcje dla Wykonawc6w" na stronie
internetowej pod adresem: http://lww.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6.10. Wnioski i zapytania nale2y skladaC do korica dnia, w kt6rym uplpva polowa terminu na
skladanie ofert tj. do ....l )...... I 1.20 2 0 r.
6.11. Informacie w zakresie :
6.11.1. pytafi technicznych zwi4zanych z dziaianiem systemu - naleiy skorzystai z pomocy
Centrum Wsparcia Klienta , kt6re udzieli wszelkich informacji zwiqzanych z procesem skladania
ofert, rejestracji czy innych aspekt6w technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta
dostqpne jest codziennie od poniedzialku do piEtku w godzinach od 7.11 do 17.00, pod nr tel.
22 70 1. - 02 -02, cwk@platfo rmazakupowa.pl
6.11.2. spraw merytorycznych zwiqzanych z danym postqpowaniem - komunikacja wyl4cznie
drogq elektronicznE, poprzez wykorzystanie przycisku :Wy6lij wiadomost - dedykowanego dla
7
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niniejszego postqpowania na

stronie
http ://www.olatformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka

Platformy

Zakupowej

VII. Termin zwi4zania ofertq.
Wykonawca poz ostaje zwiqzany zlo2onq ofertq przez okres 60 dni od upbmu terminu skladania
ofert.

VIII.
8.1.

Wadium.
Wykonawca zobowi4zany jest wnie6i wadiuni w wysoko3ci: 77 600,00 zl
(slownie: siedemdziesiqt siedem tysigcy szeseset ztotych 00/100J
8.2. Wadium mo2e byi wnoszone w jednej lub kilku nastqpujqcych formach:
8.2.1. pieniqdzu,
8,2.2. porgczeniach bankowych lub porqczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdnoSciowokredytowej, z tym 2e porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniqZnym,

8.2.3, gwarancjach bankowych,
8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
8.2.5. porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo6ci (Dz. U. Nr
109, poz. 7758 z p6in. zm.).

8.3. Wadium wnoszone w

tenl dzu nale

laci6

r zelewem

na rachunek bankowy
Numer kontar
58812800050000052120000020, z dopiskiem:,,Wadium ZOZ.V.070/DZP /83/20-,,Uslugi
kompleksowego, specjalistycznego sprz4tania i utrzymania czystoSci w obiektach
Zamawiajqcego, jak teZ wykonywanie czynnoSci pomocniczych przy paciencie na
zlecenie personelu medycznego".
8.4. Wykonawca powinien zloiyt. wraz z ofertq dow6d wniesienia wadium w przypadku wplaty
przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiaj4cego.
8.5. W przypadku wniesienia wadium w formach okre6lonych w punkcie 8.2.2-8.2.5 wykonawca
zobowiqzany jest do wniesienia wadium w formie elektronicznei poprzez wczytanie oryginalu
dokumentu wadialnego. Za oryEinal wadium nie jest uznawana elektroniczna kopia (skan)
dokumentu podpisana lfl,^/alifi kowanym podpisem elektronicznym.
8.6. Wadium wnoszone w formie gwaranc,i i porQczeri musi spelniai nastqpuj4ce lvymogi:
8.6.1. byt wystawione na Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkie) (ul. Szpitalna 22,34-

zamawiajqcego

200 Sucha Beskidzka)

8.6.2. zawierat w swej

tre5ci o6wiadczenie gwaranta (porqczycielaJ, w kt6rym zobowiEzuje siQ
wyplaty
on do bezwarunkowej
kwoty wadium na pierwsze Zadanie zamawiaiqcego zawieraj4ce
oswiadczenie, i2 z aszla )edna z przeslanek wymienionych w art. 45 ust. 4a i 5 ustawy,
8.6.3. okres wa2noici wadium nie moie byd kr6tszy ni2 okres zwiqzania ofert4, przy czym
pierwszym dniem wa2noSci zobowiqzania iest dzief skladania ofert.
8.7. ZarmawiaiEcy zwr6ci wadium na zasadach okre3lonych w art 45 ustawy. W przypadku
wniesienia wadium w pieni4dzu, w ofercie nale2y poda6 nazwq, adres banku oraz numer konta,
na iakie zamawiaj4cy dokona zwrotu wadium.
IX. Spos6b przygotowania oferty.

Ofertq oraz o6wiadczenia, w tym oSwiadczenia wymienione w punkcie 5.1, 5.2 i 5.4
specyfikacji, naleiy sporzqdzii w jqzyku polskim, w formie elektronicznei (spos6b skladania
9,1.

oferty zostai opisany w pkt. 9.4. Specyfikacji).
9.2. Do oferty skladanej w formie elektronicznej naleiy d,olqczyi nastqpuj4ce dokumenty w
formie oryginalu podpisanego przez Wykonawcq kwalifikowanym podpisem elekfonicznym
pod rygorem niewa2no6ci:
9.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania wykonawcy
formularz oferty. sporz4dzony wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik nr 1 do specyfikacji.

1
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i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania wykonawcy
formularz asortymentowo cenowy. sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 1a do
specyfikacji.
Dokumenty okre5lone w punkcie 9,2.L-9.2.2 specyfikacii stanowiE ofertq, w zwiqzku
z tym nie bqdQ podlegaty procedurze uzupelnienia, okreslonei w art, 26 ust.3 ustawy.
9.2.3. Pelnomocnictwo w formie oryginalu podpisanego przez Wykonawcg kwalifikowanym
podpisem elektronicznym pod rygorem niewainosci lub kopii elektroniczne, opatrzonej
kwalifi kowanym podpisem elektronicznym notariusza:
9.2.3.L. dla osoby/os6b podpisujqcej/cych ofertq do podejmowanra zobowi4zafi w imieniu
wykonawcy skladaj4cego ofertq, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z
wla3ciwego reiestru, kt6ry zamawiaiqcy mo2e uzyskai za pomoc4 bezplatnych i
o96lnodostqpnych baz danych, w szczeg6lno6ci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalno6ci podmiot6w realizujqcych zadania
publiczne (Dz.U. 2014 r., poz.1774 oraz z 20L6 r., poz,352).
9.2.3.2. dla ustanowionego pelnomocnika, do reprezentowania w postQpowaniu albo do
reprezentowania w postQpowaniu i zawarcia umowy - dotyczy wykonawc6w wsp6lnie
9.2.2. Wypelniony

ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia.

9.2.4

Dokumenty, z kt6rych wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do
podpisania oferty nie wynika z odpisu z wladciwego rejestru, kt6ry zamawiaiacy moie uzyskai
za pomocE bezpiatnych i 0g6lnodostqpnych baz danych, w szczeg6lno5ci re,estr6w publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacii dzialalnosci podmiot6w
realizujqcych zadania publiczne (Dz.U. 2014 r., poz. 71t4 oraz z 2016 r., poz.3S2), wzglgdnie
innych dokument6w zlo2onych wraz z ofertq.
9,3. Poza wymienionymi polvyzej dokumentami, w przypadku wplaty wadium przelewem,
wskazane jest zloienie wraz z ofertE potwierdzenia wniesienia wadium, podpisanego przez
Wykonawcq kwalifi kowanym podpisem elektronicznym.
9.4. Spos6b przygotowania iprzekazania oferty oraz o6wiadczenia, o kt6rym mowa w pkt. 5.1.,
5.2. i 5.4. Specyfikacji, oraz dalszej komunikacji z Zamawiajqcym:
9.4.7. Zamawiaj4cy udostgpnia Wykonawcom kanal elektronicznej komunikacii pod adresem:
htto:/ /www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka na stronie danego postqpowania.
9.4.2. Wykonawca mo2e zareiestrowai siq bezplatnie na platformie pod podanym wy2ej
adresem, zgodnie z zasadami podanymi przez operatora platformy.
9.4.3. Wymagania techniczne, organizacyine i spos6b korzystania z platformy oraz szczeg6ly
dotyczEce zloienia oferty znajdujq sie na stronie internetowej pod adresami:
h ttn./ /rrxrnrr nlrtfnrm ezr

'-^.^'.

hl /ctrana /1(-i nctrrr lzeia

9.4.4. Oferta skladana elektronicznie musi zostai podpisana }cwalifikowalnym elektronicznym
podpisem pod rygorem niewa2noSci. W procesie skladania oferty-za poSrednictwem platformy
Wykonawca moZe zloiy( podpis w nastqpui4cy-spos6b:
1l bezpo6rednio na dokumencie przeslanym za po5rednictvvem Platformyjeieli to jest reymagane oraz
2) dla calego pakietu dokument6w w kroku 2 Formularza skladania oferty
( po kliknigciu przycisku ,,Przejdf do podsumowania").
przekazania
9.4.5. Za datq
oferry lub wniosk6w przyjmuje siQ datq ich przekazania w systemie
wraz z wgraniem paczki w formacie XML, w drugim kroku skladania oferty poprzez klikniqcie
przyciski ,,2162 ofertq" i wyswietleniu komunikatu, 2e oferta zostalazloaona.
9.4.6. Zaleca siq sporzedzenie oferty i oSwiadczenia JEDZ w plikach pdf i podpisanie podpisem
kwalifikowanym dedykowanym dla formatu PDF. Wykonawca nie ma obowiqzku szyfrowania
podpisanych dokument6w - za szyfrowanie ofert odpowiada platforma zakupowa.-fupqgy[gggy

i

s

elektronicznlrm
9.4.7. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku, kt6ry moina zaiqczyt. na Platformie to 75 MB
przy maksymalnej ilo6ci 20 plik6w lub spakowanych folder6w. W przypadku wiqkszych plik6w
i'\
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zalecane iest skorzystanie z instrukcji pakowania
MB ka2da.

plik6w dzielEc je na mniejsze paczki po np. 75

w spos6b umoZliwiajEcy ich
identyfikacjq: np. formularz oferty, arkusz cenowy, JEDZ itp.
9.4.9. Wskazane jest aby pliki, kt6re zawierajq tajemnicQ przedsigbiorstwa zostaly zlo2one w
osobnym wyznaczonym do tego miejscu na platformie.
9.4.10. Oferta i oswiadczenie fEDZ mog4 by6 rvycofane i zloione ponownie przed uplywem
wyznaczonego terminu skladania ofert. Po uplywie terminu skladania ofert nie bgdzie moiliwe
wycofanie lub zmiana zloionej oferty. Do uplywu terminu skladania ofert Zamawiajqcy nie ma
dostqpu do zio2onych dokument6w.
9.4.L1 Przesylanie dokument6w na wezwanie Zamawiajacego: do Wykonawcy $yjdzie email
informujEcy, ze ZamawiajEcy wzywa Wykonawcq do zlo2enia, uzupelnienia dokument6w lub do
zlo2enia wyjaSnienia we wskazanym terminie. W celu zapoznania siq z tre6ciq wezwania plik
nale2y pobrai a uzupelnienie przekaza(. zgodnie z instrukcjq. Wykonawca zobowiazany iest
6ledzii wszystkie komunikaty po,iawiaiEce siq oraz wiadomo3ci przychodzace z olatformy
zakupowej .
9.5. Przedstawienie propozycji rozwi4zai alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.
9.6. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem izlo2eniem oferty.
9.7. Ka2dy uykon awca moie zloiyi tylko iedna ofertq.
9.8. Zamawiajqcy nie uiawni informacji stanowi4rych tajemnicq przedsiQbiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc.ji, jeZeli wykonawca nie p6iniej niz w terminie
skladania ofert zastrze2e, 2e nie mogq one by6 udostqpnione oraz wykaie,2e zastrzeione
informacje stanowiE tajemnicq przedsiqbiorstwa. W przypadku gdy rvykonawca nie zabezpieczy
odpowiednio poufno6ci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialno6ci za ewentualne
ujawnienie ich treSci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4
ustawy.
9.4.8. Zaleca siq nazwanie poszczeg6lnych dokument6w

X.

Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.

10.1. Oferty nale2y skladai za po3rednictwem kanalu elektronicznej komunikacji pod
adresem: http://www.platformazakuoowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka na stronie danego
postqpowania w spos6b okre3lony w pkt. 9.4., nie p6 2mej ni| do dnia 07.12.2O20r, godz. 10:00
10.2. Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu O7.12.202Or. godz, 11:00, po uzyskaniu przez
Zamawiajqcego dostqpu do zloiLonych plik6w, w Dziale Zam6wieri Publicznych Zespoiu Opieki
Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, lV piqtro,, BIok C.
Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda informacje okreslone w art.86 ust.4 ustawy.
10.3. Niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamie6ci na stronie danego postqpowania w
sekcji,,Komunikaty" informacje dotycz4ce:
a) kwoty, jakE zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zlo|yli oferty w terminie;
c) ceny i warunk6w platno6ci zawartych w ofertach.
Informacje te zostanA zamieszczone na stronie danego postqpowania.
XI. Spos6b obliczenia ceny.
11.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdniai wszystkie koszty uslugi i podatek VAT.
11.2. Wszystkie wartoSci cenowe nale2y podai w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch mieisc po

przecinku).
11.3. W Formularzu oferty nale2y podad cenQ brutto (z podatkiem VAT).
11.4. WartoS6 oferty iest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sq iloczynem ilo5ci i ceny
jednostkowej netto x stawka VAT.

XlI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
12.l.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.
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Kryterium oceny
Czystosci

Z0o/o

Spos6b oceny
Wg wzoru
Tak posiada -10 pkt

zarz4dzania

20%

Tak posiada -10 pkt

Ranga

Cena

60o/o

Certyfikat -Gwarant

Nieposiada-0pkt

Higieny

Cerryfikat (system
jakoSciq w organizacji)

Nieposiada-0pkt

12.2. Spos6b obliczania warto6ci punktowe; poszczeg6lnych kryteri6w.

A. Cena

oferty

Cnx 100 ptk.

= CxRanga

CK

gdzie

ofert nie podlegaj4cych odrzuceniu i zlo2onych przez
wykonawc6w, kt6rzy nie podlegaj4 wykluczeniu w danym etapie badania i
oceny ofert
Ck cena proponowana przez d,anego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

Cn - najni2sza cena spoS16d

:

BiC.

.
o

Certyfikat - cwarant czystoSci i Higieny
Certyfikat (system zarzQdzania iakosciq w organizacii)
Co x 100

ptk

=Cxranga

Cn

gdzie : Co

- ilo6i pkt

przyznana za certyfikat oferty badanej

Cn - maksymalna ilo6t punkt6w moZliwych do uzyskania
C - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta

Posiadane ce

ka

nal

dol

do ofe

Kryterium oceny

Lp
1

Certyfikat -Gwarant Czystosci i Higieny

2

Certyfikat (system zarzqdzania jako6ciq w organizacji)

IloSi punkt6w

Nieposiada-0pkt
Posiada - 10 pkt
Nieposiada-0pkt
Posiada - 10 plft

XIII. Informacie o formalnosciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
13.1. ZamawiajEcy poinformuje ni ezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
13.1.1. \ ryborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwq albo imig i nazwisko, siedzibq albo
mieisce zamieszkania i adres, ,ezeli ,est miejscem rvykonywania dzialalno6ci wykonawcy,
kt6rego ofertQ wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeieli sq mieiscami wykonywania dzialalno5ci wykonawc6w, ktltzy zlo|yli oferty, a
tak2e punktacjq przyznana ofertom w ka2dym kryterium oceny ofert i l4cznq punktac.iq,
1 3.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
13.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia ofergr, a w
przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust.4 i 5, braku r6wnowa2noSci lub braku spelniania
wymagafi dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,
1 3. 1.4. uniewa2nieniu postqpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne iprawne.
Informacje, o kt6rych mowa powy2ej zostanq zamieszczone na stronie danego postQpowania na
platformie zakupowej.
t3.2. Zamawiaj4cy prze6le umowg wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.
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13.3. W przypadku wyboru oferty

zlo2onel przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegai4cych siq
udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaiqcy moie 24dai - przed zawarciem umowy umowy regulujqcej wsp6ipracq tych wykonawc6w.
o

XlY. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postQpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
XV. Wz6r umowy.

Wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 3 do specyfikacji.
XVl. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugui4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci odwolania
oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia 3rodk6w ochrony prawnej oraz
postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dziai VI ustarryy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Zal4czniki:
1, Formularz oferty - zalEczniknr 1,
2, Formularz asortymentowo-cenowy zalqcznik nr 1a I pakiety]
3. O6wiadczenie wykonawcy IEDZ - zal4cznik N 2
4,Wz6r \mory - zalEcznik nr 3 i 3a.
6, Projekt umowy R0D0 - zalasznik nr 4
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