
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szoz.pl

Poznań: Usługi kompleksowego sprzątania w obiektach szpitalnych,
wykonywanie prac pomocniczych na rzecz pacjenta oraz transportu

wewnętrznego
Numer ogłoszenia: 124715 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem , ul. Krysiewicza 7/8,
61-825 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8506200, faks 061 8529806.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szoz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi kompleksowego sprzątania w obiektach
szpitalnych, wykonywanie prac pomocniczych na rzecz pacjenta oraz transportu wewnętrznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług kompleksowego specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w obiektach
szpitalnych, poradniach specjalistycznych, pomieszczeniach biurowych, wykonywanie prac pomocniczych na rzecz
pacjentów i transportu wewnętrznego. 1. Usługa obejmuje: - sprzątanie bieżące - dezynfekcję bieżącą - sprzątanie
gruntowne - dezynfekcję końcową - transport wewnętrzny - prace pomocnicze na rzecz pacjentów - usługi
porządkowe związane ze zdarzeniami losowymi - ręczny transport pacjentów w przypadku awarii windy -
wykonywanie zadań gońca Szczegółowy wykaz i opis komórek organizacyjnych wraz z powierzchnią i
częstotliwością wykonania usługi stanowi Załącznik nr I. Opis obiektów objętych usługą..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.90.00.00-6.
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II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży do oferty oświadczenie w trybie art. 22
ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana zgodnie z
formułą: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży wykaz wykonanych lub w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W
wykazie Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował lub
realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) co najmniej 1
usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia. Przez usługę porównywalną do przedmiotu
zamówienia należy rozumieć usługę, spełniającą łącznie następujące warunki; a) usługa kompleksowego
utrzymania czystości, w skład której wchodzi: sprzątanie, transport wewnętrzny oraz czynności
pomocnicze przy obsłudze pacjentów realizowana w jednostkach opieki zdrowotnej, prowadzących
działalność medyczną związaną z 24 godzinną opieką nad pacjentami wykonywaną na oddziałach
szpitalnych, blokach operacyjnych, salach porodowych, b) powierzchnia objęta usługą nie mniejsza niż
10 000,00 m2., c) wartość zrealizowanego zamówienia lub jego części wynosiła minimum 200 000,00 zł
brutto miesięcznie każda Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie; 2) inne dokumenty
- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt 1) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
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będzie dokonana zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży do oferty oświadczenie w trybie art. 22
ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana zgodnie z
formułą: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o odstawie dysponowania tymi osobami. W wykazie wykonawca musi
udokumentować, że w celu prowadzenia nadzoru nad realizacją zadań określonych w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia dysponuje minimum jedną osobą posiadającą co najmniej 2 letnie
doświadczenie przy realizacji usług obejmujących kompleksowe sprzątanie oraz czynności pomocnicze
przy pacjencie w szpitalach oraz przedstawi informację o podstawie do dysponowania tą osobą. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty; Opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 600.000,00
zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana zgodnie z formułą: spełnia/nie
spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane
należycie;

określenie  dostaw  lub usług,  których dotyczy  obowiązek  wskazania  przez wykonawcę  w  wykazie  lub
złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  dostawach lub  usługach niewykonanych lub  wykonanych
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nienależycie
W  wykazie  Wykonawca  musi  udokumentować,  że  w  okresie  ostatnich 3  lat  przed  upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował lub realizuje
(przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) co najmniej 1 usługę
porównywalną z przedmiotem zamówienia. Przez usługę porównywalną do przedmiotu zamówienia należy
rozumieć usługę, spełniającą łącznie następujące warunki; a) usługa kompleksowego utrzymania czystości,
w  skład  której  wchodzi:  sprzątanie,  transport  wewnętrzny  oraz czynności  pomocnicze  przy  obsłudze
pacjentów realizowana w jednostkach opieki zdrowotnej, prowadzących działalność medyczną związaną z
24 godzinną opieką nad pacjentami wykonywaną na oddziałach szpitalnych, blokach operacyjnych, salach
porodowych, b) powierzchnia objęta usługą nie mniejsza niż 10 000,00 m2., c) wartość zrealizowanego
zamówienia lub jego części wynosiła minimum 200 000,00 zł brutto miesięcznie każda;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy  Rolniczego
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na
ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  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 wniosków
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo
składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z
normami jakościowymi,  jeżeli Zamawiający odwołują się do systemów zapewnienia jakości opartych na
odpowiednich normach europejskich - Certyfikat ISO 9001 w zakresie usług czystościowo-porządkowych
lub równoważny.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w przypadku, gdy oferta jest
podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje
konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
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reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta
nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. 2. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 3.
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ 4. Koncepcja wykonania usługi- przygotowaną zgodnie z wytycznymi
określonymi w pkt 12.11 SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie koncepcji na płycie CD.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80
2 - Termin płatności - 20

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia jak i zwiększenia sprzątanych powierzchni oraz dokonania
ewentualnych zmian w rozmieszczeniu poszczególnych stref czystości i częstotliwości wykonania usługi. 2.
Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach, które mogłyby wpłynąć na
zakres i wartość świadczonych usług, w przypadku wyłączenia części Zespołu z zakresu umowy, np. wskutek
remontu, przerwy w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych, a nadto w przypadku zmian w rozmieszczeniu
poszczególnych stref czystości i częstotliwości wykonania usługi. a) z wyprzedzeniem jednego miesiąca o
planowanych przerwach w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych. b) doraźnie w sytuacjach nagłych
wynikających z konieczności czasowego zamykania oddziałów szpitalnych, pomieszczeń. 3. W razie ustawowej
zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy - w zakresie dotyczącym jej przedmiotu - cena (należność
brutto) zostanie odpowiednio i automatycznie zmodyfikowana. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana
stawka VAT obowiązująca w dniu jej wystawienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szoz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja ds. Zamówień
Publicznych, ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2016
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godzina 11:30, miejsce: ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań, Kancelaria (budynek D, pokój D-11).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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