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Polska-Czeladź: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

2020/S 208-508164

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Adres pocztowy: ul. Szpitalna 40

Miejscowość: Czeladź

Kod NUTS: PL22 Śląskie

Kod pocztowy: 41-250

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Umów

E-mail: przetargi@pzzoz.bedzin.pl

Tel.: +48 327312207

Faks: +48 322651430

Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzzoz.bedzin.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pzzoz.bedzin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.epuap.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

adres podany powyżej

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości, w tym wykonywanie usług

pomocniczych oraz usług transportu wewnętrznego w obiektach Powiatowego

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

Numer referencyjny: DZA.381.17.2020

II.1.2) Główny kod CPV

90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie

sprzątania i odkażania, w tym wykonywanie usług pomocniczych oraz zapewnienie

transportu wewnętrznego na terenie Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnych w dwóch lokalizacjach w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40 i w Będzinie

przy ul. Małachowskiego 12:

a) Czeladź, ul. Szpitalna 40:

całkowita powierzchnia obiektów w Czeladzi objętych usługą opisaną w

przedmiocie zamówienia to: 11 907,91 m .

Ogólna liczba łóżek mieszczących się na wszystkich oddziałach w budynkach

zlokalizowanych w Czeladzi to 276;

b) Będzin, ul. Małachowskiego 12:

całkowita powierzchnia obiektów w Będzinie objętych usługą opisaną w

przedmiocie zamówienia to: 4 648,40 m .

Ogólna liczba łóżek mieszczących się na wszystkich oddziałach w budynkach

zlokalizowanych w Będzinie to 97.

2

2

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

a) Czeladź, ul. Szpitalna 40;

b) Będzin, ul. Małachowskiego 12.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres przedmiotowy w zakresie dot. kompleksowego sprzątania

powierzchni szpitalnych został opisany w załączniku nr 2 A–F do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia:

— załącznik 2A do SIWZ – wykaz stref i powierzchni do sprzątania objętych

zamówieniem,

— załącznik 2B do SIWZ – plan sprzątania szpitala,

— Załącznik 2C do SIWZ – charakterystyka środków dezynfekcyjnych i

czystościowych jakich zamawiający będzie wymagał przy realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest użyć do realizacji usługi wyłącznie środków

spełniających wymagania zamawiającego,

— załącznik 2D do SIWZ – zakres obowiązków wykonawcy,

— załącznik 2E do SIWZ – zakres obowiązków pracowników,

— załącznik 2F do SIWZ – pozostałe istotne do realizacji zamówienia wymagania w

zakresie usługi sprzątania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: koncepcja wykonania usługi / Waga: 40

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:

Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki podane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej

„ustawą Pzp”, tj.:

1.1 nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

— sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający określa warunki w tym

zakresie,

— zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający określa warunki w tym

zakresie.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców z udziału w przedmiotowym

postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty, każdy wykonawca musi

dołączyć aktualne na dzień składania ofert wypełnione o świadczenie w formie

Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dalej zwanym (JEDZ).

4. W postępowaniu zamawiający stosuje art 24 aa ustawy Pzp i w związku z tym w

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia wezwie wykonawców do złożenia:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w

zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert;

b. zaświadczenia 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, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu;

c. zaświadczenia 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. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Pzp;

e. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia;

f. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami;

g. wykazu wykonanych usług kompleksowego utrzymania czystości w podmiotach

leczniczych wraz z transportem wewnątrzszpitalnym, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych, za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez

wykonawcę, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z

prowadzoną działalnością gospodarczą z sumą gwarancyjną nie niższą niż 4 000

000,00 PLN (cztery miliony złotych 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych, za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez

wykonawcę, że:

A. dysponuje lub będzie dysponował:

A.1. potencjałem technicznym w zakresie:

— utrzymania czystości wewnątrz budynków szczegółowo opisanym w SIWZ,

— transportu wewnątrzszpitalnego szczegółowo opisanym w SIWZ;

A.2. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

— co najmniej jedną osobą odpowiedzialną w imieniu wykonawcy (kierownik

obiektu) za koordynowanie i nadzór nad wykonaniem zamówienia, posiadającą

wiedzę i doświadczenie (minimum 3 lata) z zakresu: higieny szpitalnej,

koordynowania i nadzoru usług w zakresie sprzątania na obiektach szpitalnych, w

tym o podwyższonych reżimach sanitarnych, posiadającą wiedzę z zakresu

technologii sprzątania, oddziaływania środków myjących i dezynfekujących na
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Sekcja IV: Procedura

powierzchnie, technologii nakładania powłok polimerowych na powierzchnie

podłogowe. Kierownik obiektu winien pozostawać do dyspozycji przedstawiciela

zamawiającego w godzinach 7.00–19.00 pod podanym numerem telefonu

komórkowego. Pełni on funkcję nadzoru merytorycznego nad całością

realizowanej usługi,

— osobami pełniącymi rolę brygadzisty (po jednym dla każdej lokalizacji szpitala),

które będą prowadzić bezpośredni nadzór nad pracownikami planując cykl pracy,

prowadzić kontrole wykonawstwa prac, odpowiadać za jakość świadczonej usługi,

obligatoryjnie posiadać karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, środków

chemicznych a także sprawować nadzór nad ich obecnością w każdym

wydzielonym i oznakowanym miejscu przechowywania środków dezynfekcyjnych i

chemicznych będących własnością wykonawcy. Brygadzista odpowiada za

przechowywanie substancji niebezpiecznych, środków chemicznych powinien być

dostępny na terenie szpitala w godzinach 7.00–15.00. Brygadzista powinien

posiadać doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wykonawca

zobowiązuje się, że w przypadku zmiany osoby pełniącej funkcje brygadzisty,

nowo zatrudniona osoba będzie spełniała minimalne wymagania wymienione

powyżej;

B. wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na świadczeniu

kompleksowej usługi utrzymania czystości w podmiotach leczniczych

udzielających świadczeń w rodzaju lecznictwo szpitalne wraz z transportem

wewnątrzszpitalnym o wartości nie mniejszej niż łącznie 4 000 000,00 PLN brutto

wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane

należycie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2020

Czas lokalny: 09:00

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

wybranym kandydatom

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

udziału:
Polski

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2020

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40,

POLSKA, Dział Zamówień Publicznych i Umów, pokój A-05.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik 2023 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca przystępując do postępowania, obowiązany jest wnieść wadium w

wysokości 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) w pieniądzu;

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym;

c) w gwarancjach bankowych;

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem

na konto zamawiającego:

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – zapisy w

SIWZ.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części VIII pkt

3 SIWZ:

1) ppkt 3.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5

i 6 ustawy;

2) ppkt 3.3, 3.4, 3.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że:

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne albo że 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;

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 i ppkt 2 lit b, powinny być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
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sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w części VIII pkt 3

ppkt 3.2 SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1, w zakresie

określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w

którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Zapisy dotyczące RODO zawiera SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień

Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności

zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w

sposób określony w art. 180 ust. 5, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały

przesłane w inny sposób (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (art. 182 ust.

2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Odwołanie wobec czynności innych niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (art. 182

ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa
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Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2020
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