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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Zygmunta Starego 20

Miejscowość: Gliwice

Kod NUTS: PL229

Kod pocztowy: 44-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Kościuszki 29,

44-100 Gliwice

E-mail: t.smykala@szpital4.gliwice.pl

Tel.: +48 324613205

Faks: +48 324613301

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szpital4.gliwice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_gliwi

ce

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: podmiot leczniczy

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Kompleksowe usługi utrzymania czystości

Numer referencyjny: 146/PN/19

II.1.2) Główny kod CPV

90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi - 544719-2019 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544719-2019:TEXT:PL...

1 z 5 2019-11-18, 10:24



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług utrzymania

czystości oraz świadczenie usług dodatkowych (pomocniczych) w obiektach

zamawiającego w 2 lokalizacjach, tj.:

a) obiekty przy ul. Zygmunta Starego 20 w Gliwicach, POLSKA;

b) obiekty przy ul. Kościuszki 29 w Gliwicach, POLSKA.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL229

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Kościuszki 29 i ul. Zygmunta Starego 20, Gliwice, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług utrzymania

czystości oraz świadczenie usług dodatkowych (pomocniczych) w obiektach

zamawiającego.

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

Okres w miesiącach: 36

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

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:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej jak składana oferta w niniejszym

postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli:

a) wykonawca wykaże realizację w ostatnich 3 latach przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, co najmniej 5 zamówień (wykonanych lub aktualnie wykonywanych)

obejmujących główne usługi objęte niniejszym zamówieniem, tj. usługi sprzątania

w zamkniętych jednostkach leczniczych o ilości łóżek co najmniej 250 szt. i

świadczonych przez ciągły okres co najmniej 12 miesięcy i wartości brutto co

najmniej 1 000 000 PLN – każde; i

b) wykonawca zapewni personel do wykonywania czynności określonych w umowie

– zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

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:

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

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

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: 05/12/2019

Czas lokalny: 10:00

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: 05/12/2019

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Sekcja zamówień publicznych i umów, ul. Kościuszki 29, Gliwice, POLSKA.

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:
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie dotyczące przysługujących wykonawcom środków ochrony prawnej,

sformułowane zostało na pod stawie art. 179–198g ustawy Pzp i zawiera jedynie

podstawowe zasady, informacje i terminy. Wykonawca chcąc korzystać ze środków

ochrony prawnej winien zapoznać się z art. 179–198g Pzp w pełnym zakresie.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp

czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie

ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie o raz wskazywać okoliczności

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią

przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały

przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w

terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy

zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie

później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową

Izbę Odwoławczą orzeczenia.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w

terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której

przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której

przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby

Odwoławczej, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy

wnoszącemu odwołanie.
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12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się

uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby

odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/11/2019
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