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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2757-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Siemianowice Śląskie: Usługi sprzątania
2017/S 002-002757
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 9
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Osoba do kontaktów: Krzysztof Kot
41-100 Siemianowice Śląskie
Polska
Tel.: +48 322281886
E-mail: kkot@zozsiemianowice.pl
Faks: +48 322281886
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zozsiemianowice.pl
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
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. kompleksowej usługi
sprzątania powierzchni szpitalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych.

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
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
kompleksowej usługi sprzątania powierzchni szpitalnych,
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ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych – a) ilości pomieszczeń oraz ich
powierzchnię i stopień utrzymania czystości (reżim sanitarny) stanowi tabela 1B,
b) zestawienie czynności oraz ich częstotliwość i sposób wykonania określa załącznik nr 1A,
c) prace związane z pełną obsługą oddziałów szpitalnych oraz centralnej sterylizacji od 6:00 do 18:00,
całodobowo Centralna Izba Przyjęć, blok operacyjny, blok porodowy;
d) prace związane z obsługą przychodni specjalistycznej w godzinach od 7:00 – 21:00;
e) Apteka Szpitalna-prace związane z obsługą w godzinach od 7:30-11:30;
f) Centralna Sterylizatornia prace związane z obsługą od 6:00-18:00;
g) osoba zabezpieczająca całodobowo Centralną Izbę Przyjęć od godz. 18:00 zabezpiecza również pozostałe
oddziały szpitala w zakresie mycia basenów, rozlanych płynów, mycia łóżek itp. oraz Centralną Sterylizatornię w
ramach prac interwencyjnych.
h) Wykonawca sporządzi w oparciu o dane zawarte w SIWZ oraz załącznikach wykaz wykonywanych
czynności oraz wykaz użytego do nich sprzętu i środków myjąco-dezynfekcyjnych w postaci planu
higieny,zawierającego podział na strefy higieniczne uwzględniając wszystkie obszary Szpitala wraz z informację
dotyczącą częstotliwości wykonywanych czynności, użytych środków myjąco-dezynfekcyjnych i sprzętu jakim
poszczególne czynności będą wykonywane. Środki używane do mycia i dezynfekcji oraz Plan Higieny, który
będzie obowiązywał na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. musi być wcześniej
zaakceptowany przez epidemiologa Szpitala Miejskiego i dostarczony w dniu podpisania umowy.
Szczegółowy plan i kolejność wykonywania czynności w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala
Wykonawca ustali z pielęgniarką oddziałową lub Kierownikiem danej komórki organizacyjnej.
i) Zamawiający nie zapewnia demontażu lamp. Wykonawca będzie sam zobowiązany do wykonania tych
czynności
j) Zamawiający będzie wymagał comiesięcznego doczyszczania wszystkich ciągów komunikacyjnych oraz
innych pomieszczeń i posadzek (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doczyszczania z pielęgniarką
oddziałową.
2. Wykonawca ma obowiązek:
a) wykonywać wszystkie prace w oparciu o własne środki czystości materiały w tym worki foliowe,
ręczniki jednorazowe (tzw. zetki), mydło w płynie oparte o APG, łagodny dla skóry alkoholowy preparat
do dezynfekcji rąk zawierające trzy substancje aktywne z różnych grup chemicznych, bez zawartości
chlor heksydynydziałający 30 sekund-dezynfekcja higieniczna, 90 sekund – dezynfekcja chirurgiczna.
Spektrum działania-B,V, F, TbC, HIV, HBV i inne. Preparaty myjąco-dezynfekcyjne do powierzchni spełniające
odpowiednie normy,dopuszczone do obrotu pozwoleniem MZ. Działające w czasie nie dłuższym niż 15 minut
oczekiwany stopień dezynfekcji w zależności od wymagań w danych strefach higienicznych, papier toaletowy
dwuwarstwowy biały,itp. przy użyciu własnych środków technicznych.
b) zabezpieczyć w środki myjąco – dezynfekcyjne prosektorium
— czerwone worki po 100 szt./1 m-ce – 120 L
— czerwone worki po 100 szt./ 1 m-ce – 60 L
— niebieskie worki po 100 szt./ 1 m-ce – 60 L
— ręczniki (zetki) po 60 op./1 m-ce
— mydło w płynie po 2,5 L/1 m-ce
— mleczko do szorowania po 2 szt. 2 /1 m-ce
— płyn myjąco-dezynfekujący do podłóg – po 5L/1 m-ce
— papier toaletowy dwuwarstwowy biały po 10 rolek/ 1 m-ce.
c) zabezpieczyć w worki foliowe

04/01/2017
S2
http://ted.europa.eu/TED

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

2/4

Dz.U./S S2
04/01/2017
2757-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

3/4

d) utrzymać czystość i dezynfekcję obiektu szpitalnego zgodnie z normami z zleceniami CentrumMonitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia.
e) dysponować wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi do spełnienia wszystkich wymogów i
procedur higienicznych.
f) W celu realizacji umowy Wykonawca ma ustanowić koordynatora tj. osobę, która posiada wiedzę i
doświadczenie z zakresu: higieny szpitalnej, koordynowania i nadzoru usług na obiektach szpitalnych w tym o
podwyższonych strefach sanitarnych (min. 3 lata), która będzie przebywać na obiekcie przez 5 dni w tygodniu
min. 7 godzin dziennie oraz będzie dostępna pod telefonem w nagłych wypadkach.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90910000

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 193 339,84 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Termin płatności. Waga 10
3. Obecność osoby dozoru w szpitalu. Waga 30

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
SZM/DN/DZ/340/32/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 214-390702 z dnia 5.11.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. kompleksowej
usługi sprzątania powierzchni szpitalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2016
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
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V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Konsorcjum: CLAR SYSTEM S. A., HOSPITAL SYSTEM Sp. o.o., „SOLCOM – BAYARD” Sp. z o.o., CLAR
SERWIS Sp. z o.o., ASYSTENT Sp. z o.o.,
ul. Janickiego 20B
60- 542 Poznań
Polska

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 925 582,44 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 193 339,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)

Składanie odwołań

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.1.2017
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