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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388061-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Kołobrzeg: Usługi sprzątania
2016/S 213-388061

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31-33
Kołobrzeg
78-100
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Derwisz
Tel.:  +48 943530262
E-mail: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl 
Faks:  +48 943554408
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.kolobrzeg.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.kolobrzeg.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: szpital

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków wraz z
terenem zewnętrznym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
Numer referencyjny: Sprzątanie 2016

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl
www.szpital.kolobrzeg.pl
www.szpital.kolobrzeg.pl
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II.1.4) Krótki opis:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości
i prawidłowym stanie sanitarnym budynków wraz z terenem zewnętrznym Regionalnego Szpitala
w Kołobrzegu.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części – 2 zadania.
Zadanie nr 1:
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków w
Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, przy ulicy Łopuskiego 31-33.
Zadanie nr 2:
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym terenu
zewnętrznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, przy ulicy Łopuskiego 31-33.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania, ilość i rodzaj wykonywanych prac zostały określone w
załącznikach od 1 do 21 oraz we wzorach umów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 146 814.65 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 – Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym
budynków w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, przy ulicy Łopuskiego 31-33
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000
90910000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1:
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków w
Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, przy ulicy Łopuskiego 31-33.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania, ilość i rodzaj wykonywanych prac zostały określone w
załącznikach do SIWZ oraz we wzorach umów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 10
Cena - Waga: 60
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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: tak
Opis wznowień:
Po okresie 36 miesięcy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym
terenu zewnętrznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, przy ulicy Łopuskiego 31-33
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000
90620000
90914000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 2:
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym terenu
zewnętrznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, przy ulicy Łopuskiego 31-33.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania, ilość i rodzaj wykonywanych prac zostały określone w
załącznikach do SIWZ oraz we wzorze umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Po okresie 36 miesięcy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art.24 ust.1 ustawy Pzp
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
1.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego dokumentu (JEDZ) – załącznik Nr 24 do SIWZ, które będzie stanowiło wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje,
że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie
dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
2. 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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 –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 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 –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Obowiązującą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dla zadania nr 1
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN
(słownie: jeden milion złotych).
Dla zadania nr 2
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500 000 PLN
(słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia
dowodów (zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 DZ. U. z dnia 27.7.2016 r. poz.
1126) potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dla zadania nr 1:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował bądź realizuje w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 2
usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługi
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, Zamawiający uzna realizację usługi (każda z
osobna) polegającej na kompleksowym utrzymaniu czystości i dezynfekcji powierzchni wewnętrznych o metrażu
nie mniejszym niż 20 146,23 m2 w podmiotach leczniczych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy każda.
Posiadać narzędzia, sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia.
Dla zadania nr 2:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował bądź realizuje w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 1
usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługi
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, Zamawiający uzna realizację usługi polegającej na
kompleksowym utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych o metrażu nie mniejszym niż 30 000 m2.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z wzorami umowy stanowiącymi załączniki do SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 43 ust. 2b. pkt 2 Zamawiający wyznacza skrócony termin składania ofert, nie krótszy jednak
niż 15 dni, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, ponieważ dotychczasowy wykonawca usługi
wypowiedział umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W związku z powyższym
Zamawiający nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z zachowaniem podstawowych terminów składania ofert, ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia
zamówienia w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń.

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: 18/11/2016
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: 18/11/2016
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Regionalny Szpital
Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg
Sala 04.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Po upływie 36 miesięcy.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówien Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2016

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

