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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449592-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi sprzątania
2016/S 246-449592

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
Poznań
61-825
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Gracz, Ewa Turzańska-Oleksyn
Tel.:  +48 618506295
E-mail: zampub@szoz.pl 
Faks:  +48 618529806
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szoz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.szoz.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: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości wraz z transportem wewnętrznym w obiektach
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu w Poznaniu.
Numer referencyjny: AZP-381- 35/16

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:zampub@szoz.pl
www.szoz.pl
www.szoz.pl
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania, całodobowego utrzymania czystości
w pomieszczeniach szpitala i pomieszczeniach biurowych oraz transportu wewnętrznego w obiektach
administrowanych przez SZOZnMiD w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
załączniku nr IIA,IIB i IIC do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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:
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Szpital św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8
w Poznaniu.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr IIA. Łączna powierzchnia objęta
przedmiotem zamówienia wynosi 6 003,70 m 2 i jest podzielona na cztery strefy czystości w zależności od
wymaganego stopnia utrzymania czystości oraz prawdopodobieństwa skażenia biologicznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/02/2017
Koniec: 31/12/2017
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert: cena 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Szpital św. Józefa przy ul.
Nowowiejskiego 56/58 oraz Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul. Spornej 16 w Poznaniu.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Św. Józefa przy ul.Nowowiejskiego 56/58 oraz Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul.
Spornej 16 w Poznaniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr IIB. Łączna powierzchnia objęta
przedmiotem zamówienia wynosi 3 148,12 m² (szpital – 1 882,73 m² przychodnia 1 265,39 m 2 ) i jest
podzielona na cztery strefy czystości w zależności od wymaganego stopnia utrzymania czystości oraz
prawdopodobieństwa skażenia biologicznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/02/2017
Koniec: 31/12/2017
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.2.12) 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
Kryteria oceny ofert: cena 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Szpital św. Rodziny przy ul.
Jarochowskiego 18 i Przychodni Położniczo-Ginekologicznej przy ul. Niegolewskich 29.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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90910000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 i Przychodni Położniczo -Ginekologicznej przy ul. Niegolewskich
29.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr IIC. Łączna powierzchnia objęta
przedmiotem zamówienia wynosi 5 058,94 m² i jest podzielona na cztery strefy czystości w zależności od
wymaganego stopnia utrzymania czystości oraz prawdopodobieństwa skażenia biologicznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/02/2017
Koniec: 31/12/2017
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.2.12) 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
Kryteria oceny ofert: cena 100 %.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił warunek udziału dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/ nie spełnia. W oparciu o:
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla poszczególnych
zamówień częściowych, na które Wykonawca składa ofertę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— dla zamówienie częściowe nr 1: 60 000 PLN,
— dla zamówienie częściowe nr 2: 40 000 PLN,
— dla zamówienie częściowe nr 3: 50 000 PLN.
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W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia wartości dla zamówień częściowych
wskazanych powyżej sumuje się.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił warunek udziału dotyczący zdolności technicznej i kwalifikacji
zawodowej. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/ nie spełnia. Wykonawca spełni
warunek, jeżeli okres ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o
charakterze ciągłym również wykonuje należycie, min. 1 usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Przez usługę porównywalną do przedmiotu zamówienia należy rozumieć usługę kompleksowego utrzymania
czystości o łącznej powierzchni co najmniej dla:
— zamówienia częściowego nr 1: 6 000 m²,
— zamówienia częściowego nr 2: 3 000 m²,
— zamówienia częściowego nr 3: 5 000 m²
przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia wartości dla zamówień częściowych
wskazanych powyżej sumuje się.

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:
Określono w załączniku Nr 6 do SIWZ -wzór umowy.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający zastosował art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp. Obecnie obowiązująca umowa na usługę sprzątanie
obowiązuje do 15.II.2017 r. 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
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Aukcja elektroniczna będzie prowadzona na stronie internetowej: www.start.logintrade.net

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

www.start.logintrade.net
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/01/2017
Czas lokalny: 09:30

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: 05/01/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu,
Dział Zamówień Publicznych-bud.D, II piętro, pok. D-8a, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań.

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:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 5.1.2017 r. do godz:
9:00, w wysokości:
— Zamówienie częściowe nr 1: 2 500 PLN (dwa tysiące pięćset 00/100 zł)
— Zamówienie częściowe nr 2: 1 500 PLN (jeden tysiąc pięćset 00/100 zł)
— Zamówienie częściowe nr 3: 2 000 PLN (dwa tysiące 00/100 zł).
Szczegółowe zasady wnoszenia wadium, termin wnoszenia,jak i jego zwrotu zostały wskazane w rozdziale VIII
SIWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga
następujących oświadczeń i dokumentów:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.
wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
3) 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 ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych



Dz.U./S S246
21/12/2016
449592-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 8

21/12/2016 S246
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 8

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;
4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy;
5) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
8) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdz.VI pkt 2.SIWZ składa dokumenty, o których mowa w rozdz.VI pkt 3 ppkt 1
i 2, z zachowaniem terminów określonych w rozdz. VI pkt 4 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

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. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w
art.154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

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