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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38963-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Siemianowice Śląskie: Usługi sprzątania
2019/S 018-038963
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9
Siemianowice Śląskie
41-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.: +48 322281886
E-mail: zp@zozsiemianowice.pl
Faks: +48 322281886
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozsiemianowice.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. kompleksowej
usługisprzątania powierzchni szpitalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych, socjalnych
Numer referencyjny: SZM/DZ/DZ/340/35/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90910000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Opis przedmiotu zamówienia „Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp.
z o.o. kompleksowej usługi sprzątania powierzchni szpitalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń
biurowych, socjalnych” określają:
a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ,
b) wykaz stref sanitarnych –- Załącznik nr 1 A do SIWZ,
c) metraż pomieszczeń – Załącznik nr 1 B do SIWZ,
d) wykaz urządzeń – minimum potencjału technicznego – Załącznik nr 1C do SIWZ.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 177 601.44 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 9
41-100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Usługi czystościowe:
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 i w rzazie potrzeby,
f) Zakład Rehabilitacji prace związane z obsługą w godzinach 10:00-17:00,
g) Centralna Sterylizatornia prace związane z obsługą od 6:00-18:00,
h) Prosektorium – raz na kwartał – mycie gruntowne przy użyciu wydzielonego sprzętu oraz mycie okien 2 x w
2

2

roku (ilość okien (rama i szyba) do mycia wynosi – 9,00 m wewnątrz, 9,00 m zewnątrz),
i) Kaplica Szpitalna dwa razy w tygodniu wtorek, piątek, gruntowne sprzątanie raz na kwartał,
j) Podjazd dla karetek 1 raz na kwartał gruntowne sprzątanie podłogi, ściany, codziennie usuwanie odpadów i
mycie podłogi w razie potrzeby
k) Wykonawca zabezpieczy polimerami korytarze i powierzchnie szpitala 2 x w roku. Preparat ma posiadać
właściwości antypoślizgowe odporne na dezynfekcję
l) Czyszczenie mebli tapicerowanych – sekretariat, gabinety pielęgniarskie i lekarskie oraz Ordynatorów w ilości
15 wersalek i 25 foteli
m) 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.
n) 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
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higieny,zawierającego podział na strefy higieniczne uwzględniając wszystkie obszary Szpitala wraz z informacją
dotyczącą częstotliwości wykonywanych czynności, użytych środków myjąco-dezynfekcyjnych i sprzętu
jakim poszczególne czynności będą wykonywane. Środki używane do mycia i dezynfekcji, Plan Higieny oraz
szczegółowe instrukcje i procedury sprzątania i dezynfekcji, które będą realizowane trakcie umowy, które
będą obowiązywały na terenie Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. musi być wcześniej
zaakceptowany przez epidemiologa Szpitala Miejskiego i dostarczony 5 dni przed podpisaniem umowy.
o) Wykonawca powinien przedstawić w ofercie:
— wykaz środków czystości i dezynfekcyjnych przewidzianych do wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi
przepisami wraz z ulotkami, środki powinny posiadać zapis o dopuszczeniu do stosowania w obiektach ochrony
zdrowia (dopuszczone do obrotu deklaracjami zgodności i certyfikatami CE)?
— Wykaz sprzętu urządzeń przewidzianych do realizacji zamówienia
p) Zamawiający nie zapewnia demontażu lamp. Wykonawca będzie sam zobowiązany do wykonania tych
czynności.
q) Zamawiający będzie wymagał comiesięcznego doczyszczania wszystkich ciągów komunikacyjnych oraz
innych pomieszczeń i posadzek (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doczyszczania z pielęgniarką
oddziałową.
Szczegółowy plan i kolejność wykonywania czynności w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala
Wykonawca ustali z pielęgniarką oddziałową lub Kierownikiem danej komórki organizacyjnej.
2. Wykonawca ma obowiązek:
a) wykonywać wszystkie prace w oparciu o własne środki czystości materiały w tym:
Worki foliowe z systemem jednorazowego zamknięcia worków (opaski zaciskowe)
Ręczniki jednorazowe (tzw. zetki) białe bez zapachowe chłonne - nie mogą się sypać i pozostawać na rekach,
Papier toaletowy dwuwarstwowy biały w rolkach małych i dużych (JAMBO). Ręczniki i papier toaletowy
dostosowane do podajników znajdujących się u Zamawiającego.
Szczotki do WC.
Mydło w płynie powinno być przeciw alergiczne zawierać łagodne środki myjące zawierać np. kolagen z
elastyną,glicerynę zapobiegające wysuszaniu skóry, łagodny dla skóry.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
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IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-453252

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie 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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
31/12/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: Clar System S.A. (lider konsorcjum), Solcom-Bayard Sp. z o.o. (uczestnik konsorcjum), CLAR
SERWIS Sp. z o.o. (uczestnik konsorcjum)
ul. Janickiego 20B
Poznań
60-542
Polska
E-mail: przetargi-hs@clarsystem.pl
Kod NUTS: PL418
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Solcom-Bayard Sp. z o.o (uczestnik konsorcjum)
ul. Janickiego 20B
Poznań
60-542
Polska
Kod NUTS: PL418
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Clar Serwis Sp. z o.o. (uczestnik konsorcjum)
ul. Janickiego 20B
Poznań
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60-542
Polska
Kod NUTS: PL418
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 890 187.01 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 177 601.44 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2019
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