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Na naszej stronie internetowej poSwieconej COVID-19 mozna znalezi informacje o prz

etargach dotycz4cych zapotrzebowania na sprzet medyczny.

Uslugi - 1o4tz1-z.oz.o
2311012020 s2o7
L [. t. tv. vt.
Polska-Sucha Beskidzka: Uslugi w zakresie sprzatania iodkaiania

2020ls 207-504123
Ogloszenie o zam6wieniu
Uslugi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2O14l24lUE

Sgkcja l: lnstvtucj a zamawiaj_aca

l.l

)

Nazwa iadresy
Oficjalna nazwa: Zesp6+ Opieki Zdrowotnej

Adres pocztowy: ul. Szpitalna 22
Miejscowo5(: Sucha Beskidzka
Kod NUTS: PLzl l\4aiopolskie
Kod pocztowy: 34-200
Paistwo: Polska
Osoba do kontakt6w: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdy+a, Agnieszka Pajerska
E-mail: zozsuchabeskid zka@wp. pl
Tel.: +48 338723323
Adresy internetowe:
Cl6wny adres: www,zozsuchabes kidzka. pl
Adres profilu nabywcy: http:/ /www. platformazaku powa. pl/ pn /zozsuchabes ki
dzka
1.3) Komunikacja
Nieograniczony, petny i bezpo6redni dostgp do dokument6w zam6wienia
mo2na uzyskai bezplatnie pod adresem: http:/ /www.platformazaku powa.pl/
pn / zozs

u ch

abe s kid z ka

Wigcej informacji mo2na uzyskai pod adresem podanym powyzej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu naleZy
przesylaf drog4 elektroniczn4 za po(rednictwem: http:/ /www.platfo rmazaku
powa. pl/ pn / zozsuchabes kidzka
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nale2y
przesyla( na adres podany powyZej

1.4) Rodzaj insq ucji zamawiaj4cej
lnny rodzaj: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

l.5) Cl6wny przedmiot dzialalnoici
Zdrowie

Sskgja ll: Przedmiot
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WielkoS( lub zakres zam6wienia
Nazwa:
Uslugi kompleksowego, specjalistycznego sprzatania i utrzymania czysto5ci w
obiektach zamawiajacego, jak te2 wykonywanie czynno6ci pomocniczych przy
pacjencie na zlecenie personelu medycznego
Numer referencyjny: ZOZ.V.0'l 0/DZP l83l20

I .2) Cl6wny kod CPV

90900000 Ustugi w zakresie sprzEtania iodka2ania
il. r .3) Rodzaj zam6wienia
U

il. r .4)

s+ug

i

Kr6tki opis:
Przed m iot zam6wienia:
specjalistycznego sprz4tania i
- 5wiadczenie uslug kompleksowego,
pomieszczeniach
utrzymania czysto3ci w
szpitalnych, admin istracyj nych i
gospodarczych wszystkich jednostek Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej, mieszczacych siq w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalariskim,
Jordanowie, Zawoi,
wykonywanie czynno6ci pomocniczych przy pacjencie na zlecenie
personelu medycznego.
l. W celu prawid{owej realizacji pelnego zakresu zam6wienia wykonawca
zapewni odpowiednia ilosi personelu, sprzetu i 5rodk6w.
Wykonawca zapewni, od poniedzia{ku do soboty w godzinach od 7.00-19.00,
w szpitalu w Suchej Beskidzkiej i l,lakowie Podhalariskim obecno5t osoby
koordynuj4cej (2 osoby), odpowiedzialnej za personel iwykonywane prace.
2. Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest przejecie na
podstawie art. 23'KP, 3l bytych pracownik6w zamawiaj4cego, od obecnego
wykonawcy us+ugi, zatrudnionych na stanowiskach zwi4zanych z
wykonywaniem przedm iotu zam6wienia.

-

il.r.s)

Szacu nkowa calkowita warto6€

WartoSt bez VAT:

l5

529 330.02

PLN

[.1 .6) lnformacje o czgiciach
To zam6wienie podzielone jest na czq5ci: nie

|.2\ Opis
|.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90921 000 Uslugi dezynfekcji i dezynsekcji budynk6w
90600000 Uslugi sprz4tania oraz us+ugi sanitarne na obszarach miejskich lub
wiejs kich oraz uslugi powiazane
85000000 Uslugi w zakresie zdrowla iopieki spo+ecznej
|.2.3) Miejsce 6wiadczenia uslug
Kod NUTS: PL2 l Maiopolskie
Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka.

|.2.4\ Opis zam6wienia:
Przedmiot zam6wienia:
6wiadczenie ustug kompleksowego, s pecjalistycznego sprzatania i
utrzymania czysto6ci w pomieszczeniach szpitalnych, administracyjnych i
gospodarczych wszystkich jednostek Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej
Eeskidzkiej, mieszczqcych siq w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalariskim,
Jordanowie, Zawoi,
wykonywanie czynno5ci pomocniczych przy pacj€ncie na zlecenie

-

-
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personelu medycznego.
'l
. W celu prawidlowej realizacji pelnego zakresu zam6wienia wykonawca
zapewni odpowiedni4 ilo5( personelu, sprzetu i 5rodk6w.
Wykonawca zapewni, od poniedzialku do soboty w godzinach od 7.00-19.00,
w szpitalu w Suchej Beskidzkiej i l,4akowie Podhalariskim obecnoii osoby
koordynuj4cej (2 osoby), odpowiedzialnej za personel iwykonywane prace.
2. Warunkiem udzialu w postepowaniu przetargowym jest przejecie na
podstawie art. 23'KP, 3l byiych pracownik6w zamawiajAcego, od obecnego
wykonawcy us+ugi, zatrudnionych na stanowiskach zwi4zanych z
wykonywaniem przedmiotu zam6wienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni sa
w peinym wymiarze czasu pracy i otrzymuja wynagrodzenie miesieczne
brutto w wysoko6ci 2 600,00 PLN.
Urlopy udzielane sA na bie2qco i nie ma zaleglo6ci urlopowych. Przewiduje siq
w 2021 r. wyp+ate jednej odprawy emerytalnej.
3. Wykaz jednostek objgtych ustuga sprz4tania:
- w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej:
Nr I Blok operacyjny,
Nr 2 Oddzial ch iru rg iczny,
Nr 3 Oddzia* ortopedyczno-u razowy,
Nr 4 Dzienny oddzia+ chemioterapii onkologicznej,
Nr 5 Oddziat g inekologiczny,
Nr 6 Oddzial neonatolog iczny, po+ozniczy, blok porodowy,
Nr 7 Oddzial neu rolog iczny,
Nr 8 Oddziat urologiczny z pododdziatem nefrologicznym,
Nr 9 Centralna sterylizacja,
Nr 10 Oddzia+ wewnetrzny,
Nr I I Oddzia+ kardiologiczny,
Nr 'l 2 Zak+ad diagnostyki obrazowej,
Nr l3 Oddzial ped iatryczny,
Nr I4 Zak+ad diagnostyki laboratoryjnej,
Nr l5 Oddzia+ re u matologiczny,
Nr 'l 6 Szpitalny Oddzial Ratunkowy i Dzia+ Pomocy Dorainej (Zespoty
Ratownicwa Medycznego Podstawowego - Jordan6w, Mak6w Podhala6ski,
Zawoja), Dyspozytor Transportu Sanitarnego, Nocna i Swiateczna Opieka
Zdrowotna Sucha Beskidzka i Jordan6w,
Nr 'l 7 Oddziat anestezjologii i intensywnej terapii,
Nr l8 Dzia+ Rehabilitacji, Dzienny Oddzial Rehabilitacyj ny,
Nr l9 Stacja Dializ,
Nr 20 ZDL Pracownia Patomorfologii i Prosektorium,
Nr 2l pozosta+e szpital Sucha Beskidzka, tj. administracja, przychodnie
specjalistyczne, schody wej5ciowe, taras, klatki schodowe, ciEgi
komunikacyjne, wqzly sanitarne, pomieszczenie techniczne i gospodarcze
zgodnie z wykazem,
Nr 22 Szatn ie Personelu,
Nr 23 Pom ieszcze nia budynek,,W",
Podhala6skim:
- w Makowie diagnostyki
obrazowej,
Nr l2 Zak+ad
Nr l4 Punkt pobrai,
Nr I8 Dziai rehabilitacji,
Nr 24 Zaklad Opieku 6czo-Leczniczy,
Nr 25 Oddziat medycyny paliatyvvnej,
Nr 26 Pozosta+e szpital Mak6w Podhalaliski (administracja' ciEgi
komunikacyjne, klatki schodowe, pomieszczenie do przechowywania zwlok,
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pomieszczenia tech n iczne),
Nr 27 Poradnia Chor6b Zakainych.
4. Powierzchnia:
Wielkoi( powierzchni poszczeg6lnych jednostek jest okre5lona w za+aczniku
,,opis jed nostki".
5. Zakres prac:

-

Zakres prac do wykonania w poszczeg6lnych jednostka jest szczeg6lowo
opisany w pakietach l -27.

il.2.s) Kryteria udziele n ia zam6wienia
Kryteria okreSlone poni2ej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: certyfikat - gwarant czystoSci i higieny / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: certyfikat (system zarz4dzania jakoici4 w
organ izacj i) i Waga: 20

[.2.6) Szacunkowa wartoif
Wartoii bez VAT: l5 529 330.02 PLN
r.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakup6w
Okres w m ies iEcach: 36
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie
[.2.10) I nformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza siq sktadanie ofert wariantowych: nie

[.2.]

I)

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

rr.2.r 3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / prog ramu finansowanego ze Srodk6w Unii
Eu ropej s kiej: nie
.2.1 4)

lnformacje dodatkowe
Wykonawca zobowi4zanyjest wnie6i wadium w wysokoici: 77 600,00 PLN.
Warunki wniesienia wadium okreilone s4 w rozdziale Vlll SIWZ.

Sgkcja

lll: lnformacje o charakterze p_1qyay4, ekonomicznym, finansowym

i

tech n iczn m
lll. I

4

z7

) Warunki udzialu

lll.l.l)

Zdolnosd do prowadzenia dzialalnoSci zawodowej, w tym wymogi zwiazane
z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i kr6tki opis warunk6w:
Zamawiajacy nie okreilil warunku w tym zakresie.

lll.l.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
wykaz ikr6tki opis kryteri6w kwalifikacji:
Wykonawca musi posiadaf irodki finansowe b4d2 zdolnoit kredytowa w
wysoko6ci co najmniej 1 000 000,00 PLN,
Wykonawca musi by( ubezpieczony od od powiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziaialno5ci zwi4zanej z przedmiotem zam6wienia na sume
gwarancyjn4 min. 2 000 000,00 PLN.

lll.l.3)

ZdolnoS( techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i kr6tki opis kryteri6w kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazai, i2 w okresie ostatnich 3 lat przed u plywe m
terminu sktadania ofert, a je2eli okres prowadzenia dziatalnoici jest kr6tszy w tym okresie, wykona+ lub wykonuje nale2ycie minimum 3 uslugi, z kt6rych
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ka2da musi obejmowaa kompleksowe sprzEtanie i us+ugi pomocnicze pny
obs*udze pacjenta w jednostce prowadzacej dzialalno6t medyczn4 zwiazanE

z 24-godzinn4 opiek4 nad pacjentem, wykonanych, a w przypadku 5wiadczeri
okresowych lub ci4q+ych r6wniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed u plywe m terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia
dzialalnoScijest kr5tszy - w tym okresie, o warto5ci min. I 500 000,00 pLN
ka2da z n ich.
Zamawiajacy wymaga, 2eby wykonawca wykazal, 2e:
- dysponuje narzgdziami, wyposa2eniem zakladu lub urzadzeniami
technicznymi do wykonania zam6wienia publicznego wraz z informacj4 o
podstawie do dysponowania tymi zasobami,
- przedstawi+ oiwiadczenie na temat wielkoSci 5redniego rocznego
zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebnoSci kadry kierowniczej.
il

Warunki dotycz4ce zam6wienia

1.2)

il.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zatacznikiem nr 3 do SIWZ.
SgLcja lV: Procedura

tv.t) Opis
rv.r.r) Rodzaj procedury
Procedu ra otwarta

rv.r.3) lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
rv. r .8)

lnformacje na temat Porozumienia w sprawie zam6wien rzadowych (G PA)
Zam6wienie jest objete Porozumieniem w sprawie zam6wieri rz4dowych: nie

tv.2) lnformacje ad m inistracyj ne
lY.2.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu
Data: 07 11212020
Czas lokalny: I 0:00

rv.2.3) Szacunkowa data wyslania zaprosze6 do skladania ofert lub do udzialu
wybranym kandydatom
tY

.2.4) Jezyki, w kt6rych mo2na spotz4dzae oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udzialu:
Po ls

ki

rv.2.6) Minimalny okres, w kt6rym oferent bgdzie zwiqzany ofert4
Okres w miesiAcach: 2 (od ustalonej daty sktadania ofen)
tv .?..7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07 I 12 l2O2O
Czas lokalny: ll:00
M iej

sce:

Dzial Zam5wieri Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22,
34-200 Sucha Beskidzka, blok B, lV pietro.

Sgkja Vl: lnformacje
Vl.1

)

uzu

p_e.ln

iljAce

lnformacje o powtarzaj4cym sie charakterze zam6wienia
Jest to zam6wienie o charakterze powtarzajAcym sie: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych oglosze6:
Paidziernik ?024 r.

Vl.3) lnformacje dodatkowe:
W przedmiotowym postepowaniu komunikacja wykonawc6w z zamawiajqcym
bedzie odbywala sig za po6rednictwem kanalu elektronicznei komunikacji (htt

5
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p:/ /www. platformazaku powa. pl/ pn / zozsuchabeskidzka) na stron ie d anego
postepowania.
Z uwagi na ograniczon4 iloii znak6w mo2liwych do wprowadzenia wykaz
dokument6w i o(wiadczei potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia
oraz warunki udzialu w postepowaniu zawarty jest w SIWZ (rozdzial V).
Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w zwi4zku z art. 24 ust. 5
ustawy):

Zamawiajacy wykluczy wykonawcg z udzialu w postepowaniu r6wnie2 na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt I i 8 ustawy.
Zamawiajacy przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust.

I

pkt 7.

vt.4) Procedury odwolawcze

vl.4.l

)

Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze
Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postgpu l7a
Miejscowo5i: Warszawa
Kod pocztowy: 02 -6 76
Paiswvo: Polska
E-mail: odwolan ia@uzp.gov. pl
Tel.: +48 224587707
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

vr.4.3) Sktadanie odwola6
Doktadne informacje na temat termin6w sktadania odwola6:
Odwoianie wnosi sie w terminie l0 dni od dnia przes+ania informacji o
czynnoSci zamawiaj4cego stanowiqcej podstawq jego wniesienia
- je2eli
zostala przeslana w spos6b okre6lony w art. 'l 80 ust. 5, zdanie drugie ustawy
Prawo zam6wieri publicznych, lub w terminie I 5 dnije2eli zostala przeslana
w inny spos6b.
2. Odwo+anie wobec tre6ci og+oszenia o zam6wieniu lub SIWZ wnosi sig w
terminie l0 dni od daty publikacji ogloszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej zamawiajqcego.
3. Odwolanie wobec czynno5ci innych ni2 w pkt I i 2 wnosi sie w terminie l0
dni, od dnia, w kt6rym powzieto lub przy zachowaniu nale2ytej starannoici
mo2na byto powzi4t wiadomoS( o okoliczno6ciach stanowiEcych podstawg
jego wn ies ien ia.
4. Je2eli zamawiajacy mimo takiego obowiazku nie przesiat wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniej szej, odwolanie wnosi sie nie
p62niej ni2 w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE ogtoszenia o
udzieleniu zam6wienia i 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, je2eli
zamawiajacy nie opublikowat w Dz.U. UE ogtoszenia o udzieleniu zam6wienia

vl.4.q 2t6dlo,gdzie moina uzyskai informacje

na temat skladania odwotai
Oficjalna nazwa: Urz4d zam6wieri Publicznych, Departament Odwolai
Adres pocztowy: ul. Postepu l7a
M iejscowo5i: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Paistwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:
2011012020
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