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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
ul. Daleka 11
Osoba do kontaktów: Grażyna Bębenek
05-825 Grodzisk Mazowiecki
POLSKA
Tel.: +48 227559115
E-mail: zp.bebenek@szpitalzachodni.pl
Faks: +48 227559110

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalzachodni.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 
adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
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Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa w zakresie kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz pomocy przy 
obsłudze pacjenta.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług: Szpital Zachodni, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Kod NUTS 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Usługa w zakresie kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz pomocy przy 
obsłudze pacjenta.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90910000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 6 500 000 i 9 000 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200 000 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 
odpowiednich przepisów je regulujących:



Miesięcznie po wykonaniu usługi.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do 
rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 
1 Ustawy, tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
4) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
— potwierdzone stosownym oświadczeniem – zał. nr 5.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej do złożenia w/w dokumentu zobowiązany jest każdy 
z Wykonawców występujących wspólnie.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 Ustawy – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawcy. 
Wykonawcy występujący wspólnie ww. oświadczenie składają każdy oddzielnie.
3. Oświadczenie w trybie art. 26 ust 2 d ustawy – na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 
do Instrukcji dla Wykonawcy.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4–8 oraz 10–11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 



wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Opłaconej 
polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 000 000 PLN (kserokopia polisy + 
kserokopia opłaty)
2. Dowód wniesienia wadium – kopia przelewu, a w przypadku innych form – oryginalny 
dokument dołączony do oferty.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat w obiektach służby zdrowia, przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
zamówieniom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane 
należycie – na formularzu stanowiącym zał. nr 7 do Instrukcji dla Wykonawcy.

Zamawiający uzna wymóg za spełniony, gdy Wykonawca (wykonawcy występujący 
wspólnie) wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na sprzątaniu z 
dezynfekcją, transporcie wewnętrznym i pracach pomocniczych przy obsłudze pacjenta w 
jednostce prowadzącej działalność medyczną związaną z 24-godzinną opieką nad pacjentem, 
w obiekcie o powierzchni do sprzątania min. 23 000 m2 każda z usług, o wartości rocznej 
równej co najmniej 3 000 000 PLN brutto.

2. Wykaz sprzętu, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi:
1. Wykonawca musi dysponować specjalistycznym sprzętem i materiałami do wykonywania 
niniejszego zamówienia między innymi takimi jak:
a. Profesjonalne odkurzacze wyposażone w możliwość zbierania wody – min. 4 sztuki;
b. Odkurzacze do sprzątania powierzchni podłogowych „na sucho” – min. 18 sztuk;
c. Urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji za pomocą pary wodnej (parownica) – min. 1 
sztuka;
d. Maszyny do konserwacji powierzchni lakierowych zabezpieczonych powłoka akrylową 
(froterka) – min. 4 sztuki;
e. Maszyna myjąco-zbierająca do mycia powierzchni podłogowych (rodzaje powierzchni: 
marmur, kamień, wykładzina dywanowa, klepka drewniana, wykładzina PCV, terakota) – 
min. 4 sztuki;
f. Profesjonalne wózki serwisowe wyposażone w min. 3 wiaderka i kuwety/pojemniki na 
nakładki w rozróżnieniu na dezynfekcję, mycie i nakładki zużyte oraz inne półki na akcesoria 
i potrzebny sprzęt, środki czystości oraz materiały. Wiaderka, kuwety/pojemniki powinny być 
w różnych kolorach. Wózki muszą posiadać stelaż na worek, na odpady brudne oraz pojemnik 
na nakładki i ściereczki. Wiaderka i kuwety/pojemniki muszą być opisane (nazwa, roztwór 
preparatu, data przygotowania, podpis). Wózki i pojemniki muszą być odporne na działanie 
preparatów dezynfekcyjnych i chemicznych używanych zgodnie z wytycznymi znajdującymi 
się w Planie Higieny. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zużycia lub 
zniszczenia wózka serwisowego lub innych materiałów Zamawiający może nakazać 
natychmiastową wymianę lub zakup nowego sprzętu bądź materiałów – min. 38 sztuk;
g. Tablice ostrzegawcze „Uwaga – śliska podłoga” pozwalające zabezpieczyć wszystkie 
obszary wymagające oznaczenia – min. 20 sztuk;



h. Wózki na kołach gumowych do transportu odpadów:
— Wózek do transportu odpadów medycznych, który musi być oznakowany, obudowany i 
zamykany – min. 1 sztuka,
— Wózek do transportu odpadów komunalnych, który musi być oznakowany – min. 1 sztuka,
— Wózek do transportu surowców wtórnych, który musi być oznakowany – min. 1 sztuka;
i. Maszyny do sprzątania i wózki do transportu po użyciu i każdym zabrudzeniu należy 
poddać dezynfekcji i myciu w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu, wskazanym przez 
Zamawiającego. Sprzęt należy utrzymywać w stanie suchym i przechowywać w miejscu do 
tego przeznaczonym. Po każdym sprzątnięciu oddziału przechodząc na inny oddział maszyna 
musi zostać umyta i zdezynfekowana. Czynność należy udokumentować na karcie 
opracowanej przez Wykonawcę, Wykonawca powyższą kartę zobowiązany jest udostępnić 
Zamawiającemu na każde jego żądanie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 
lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone 
poniżej

1. Cena. Waga 70

2. Koncepcja wykonania usługi. Waga 30

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SPSSZ/50/U/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu 
opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.1.2016 - 10:00



IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 11.1.2016 - 10:30

Miejscowość: 

Grodzisk Mazowiecki.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Plan higieny, w tym wykaz preparatów i środków, którymi oferent będzie wykonywał 
usługę – Zamawiający wymaga dołączenia do oferty ulotek informacyjnych oferowanych 
preparatów.
2. Dla preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny lub produkt biobójczy karty 
charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej w języku polskim przygotowanej według 
rozporządzenia WE (REACH) nr 1907/2006.
3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia o tym, że Wykonawca na każde 
żądanie Zamawiającego w trakcie badania ofert przedłoży badania mikrobiologiczne 
potwierdzające spektrum i czas działania preparatów, wykonane metodami uznanymi 
międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami 
zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych lub opinią PZH.
4. Plan pracy oraz ilość osób zatrudnionych na poszczególnych odcinkach (dobowa obsada 
pracownicza) – stanowiący zał. nr 3 do Instrukcji dla Wykonawcy.
5. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zobowiązania przestrzegania przepisów bhp 
(zał. nr. 8).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.11.2015


