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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614825-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Dodatkowe usługi szpitalne
2019/S 248-614825

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Minsterstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji w Katowicach im. sierż. G. Załogi
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 10
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 40-052
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Gorszanów
E-mail: zampub@zozmswia.katowice.pl 
Tel.:  +48 327827333
Faks:  +48 327827333
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozmswia.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswia.katowice

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswia.katowice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswia.katowice
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zapewnienie prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego obiektów szpitala poprzez wykonywanie m.in.
czynności pomocniczych będących w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zacho...

mailto:zampub@zozmswia.katowice.pl
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Numer referencyjny: 29/2019

II.1.2) Główny kod CPV
85112000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności pomocniczych będących w ścisłym związku z usługami
medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia obejmujące m.
in. utrzymanie stanu epidemiologiczno-sanitarnego części medycznej szpitala, sprzątania części niemedycznej,
świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego i gospodarczego, sprzątania części niemedycznej wraz z
jednoczesnym przejęciem od Zamawiającego na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy pracowników zatrudnionych
na stanowiskach związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Szczegółowe określenie przedmiotu
zamówienia zawarto w załącznikach do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im.
Grzegorza Załogi w Katowicach

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonywanie czynności pomocniczych będących w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia obejmujące m. in. utrzymanie stanu
epidemiologiczno-sanitarnego części medycznej szpitala, sprzątania części niemedycznej oraz świadczenie
transportu wewnątrzszpitalnego i gospodarczego, sprzątania części niemedycznej wraz z jednoczesnym
przejęciem od Zamawiającego na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy pracowników zatrudnionych na
stanowiskach związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikaty / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania zespołem / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia o zwiększenie
powierzchni podlegającej pod zakres czynności będących przedmiotem zamówienia. Co w szczególności ma
zastosowanie w przypadku oddawania do użytkowania nowych powierzchni w wyniku realizacji inwestycji.
2. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach
opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji
nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu
zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Termin rozpoczęcia wykonania
zamówienia objętego opcją wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 14 dni od dnia
przesłania pisemnego zawiadomienia do Wykonawcy.
4. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują
przy realizacji zamówienia podstawowego.
5. Rozliczenie za przedmiot zamówienia będący prawem opcji zostanie rozliczony na podstawie kwoty

określonej w ofercie przez Wykonawcę za 1 m2 wykonywania czynności pomocniczych będących w ścisłym
związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie
zdrowia obejmujące m in. utrzymanie stanu epidemiologiczno-sanitarnego części medycznej szpitala, oraz
świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego i gospodarczego, sprzątania części niemedycznej. Wykonawca

określając wynagrodzenie za 1 m2 w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nie musi
podawać takiej samej kwoty, jaką przyjął do obliczeń przy wycenie podstawowego przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
7. Wykonawca nie może odmówić Zamawiającemu skorzystania z prawa opcji.
8. Zamawiający przekaże informację Wykonawcy w sprawie ograniczenia lub zwiększenia powierzchni
objętych przedmiotem umowy na 14 dni przed przewidywaną zmianą. W przypadku zmniejszenia powierzchni
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone proporcjonalnie o kwotę podaną w ofercie przez Wykonawcę do
rozliczenia prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający informuje, iż przeprowadza procedurę przetargową z zastosowaniem art. 24aa.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
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Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5
ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wg. wzoru zamieszczonego w rozdziale II
pkt 2 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunki kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk JEDZ o
treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć do
oferty:
— pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w
imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Mając na uwadze brak możliwości umieszczenia (ograniczona ilość znaków) pozostałe informacje zawiera
SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.zozmswia.katowice.pl.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk JEDZ o treści
zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

www.zozmswia.katowice.pl
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk JEDZ o treści
zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem
co najmniej 1 usługi realizowanej w obiekcie będącym szpitalem posiadającym blok operacyjny w którym
Wykonawca wykonywał usługę opiekuńczo-pielęgnacyjną oraz zapewniającą prawidłowy stan sanitarno-
higieniczny na powierzchni minimum 8 000 m2 w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości
rocznej min. 1 000 000,00 PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest
społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ (załącznik nr 2 i 3 do
SIWZ –wzór umowy) oraz danych zawartych w ofercie.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
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Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego,
tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im.
sierżanta Grzegorza Załogi w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kilińskiego 42, 40-052 Katowice,
POLSKA.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Fakultatywne podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz.
978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 Ustawy z dnia 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych; c) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
— Zamawiającym,
— osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
— członkami komisji przetargowej,
— osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp,
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
e) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym.
W celu potwierdzenia że oferowane usługi spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, na wezwanie
Zamawiającego, złoży koncepcję wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
Wadium w kwocie 20 000,00 PLN należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 27.1.2019
zgodnie z pkt 8 SIWZ. Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia
27.1.2019 do godz. 10:00. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta. Termin ważności
wadium – co najmniej 60 dni od terminu składania ofert rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu
składania ofert. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z ustawą. Mając na uwadze brak możliwości
umieszczenia (ograniczona ilość znaków w ogłoszeniu) pozostałe informacje zawiera SIWZ dostępna na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem www.zozmswia.katowice.pl.

VI.4) Procedury odwoławcze

www.zozmswia.katowice.pl
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwołwczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2019
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