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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78582-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Żary: Usługi sprzątania
2017/S 043-078582
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Domańskiego 2
Żary
68-200
Polska
Osoba do kontaktów: Mieczysław Tomków
Tel.: +48 684707874
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Faks: +48 684707874
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.105szpital.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.105szpital.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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego sprzątania obiektów szpitalnych Zamawiającego,
współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentami, utrzymania w czystości terenów
zew.
Numer referencyjny: DZP-3830-7/17

II.1.2)

Główny kod CPV
90910000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem postępowania przetargowego jest: świadczenie usług sprzątania, mycia i dezynfekcji powierzchni
w obiektach szpitalnych, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem, transportu
wewnętrznego, selektywnego zbierania i transportu wewnętrznego odpadów medycznych, prowadzenie
depozytu rzeczy chorych i gospodarowanie bielizną szpitalną, ciągłego utrzymania w czystości i gotowości
lądowiska dla śmigłowców oraz usług całodziennego żywienia pacjentów w 105. Kresowym Szpitalu
Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym ZOZ w Żarach.

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
55321000
55322000
55520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji:
— 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2,
— 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach filia Żagań ul. Żelazna 1a.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa sprzątania w szpitalu musi zapewniać całodobowe utrzymanie czystości zgodnie z zasadami
staranności, zapewnić utrzymanie higieny na poziomie zapobiegającym szerzeniu zakażeń szpitalnych,
zgodnie z przepisami i wymogami sanitarno-higienicznymi, w tym rekomendacji inspektoratu sanitarnego oraz
wewnętrznymi procedurami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego.
Usługa przygotowania posiłków musi odbywać się w sposób zapewniający wymagany standard sanitarnoepidemiologiczny zgodny z wymogami Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29.4.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 2004 r. z późn. zm.) i ustawy
z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225) oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie trwania umowy.
Przygotowywanie posiłków realizowana będzie zgodnie z zasadami systemu HACCP.
Szczegółowy zakres, warunki wykonywania usługi i częstotliwość czynności w poszczególnych rodzajach
pomieszczeń stanowi złącznik nr 6 i 7 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie całodziennego żywienia pacjentów określa załącznik nr 8
do SIWZ.
Szczegółowe czynności w zakresie transportu wewnętrznego określone są w załączniku nr 7 do SIWZ.
Szczegółowy wykaz powierzchni objętych przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem reżimów sanitarnych
zawiera załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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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: tak
Opis wznowień:
Luty 2020 rok.

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
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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
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami 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

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.1.4)

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: 10/04/2017
Czas lokalny: 11:00
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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
Oferta musi zachować ważność do: 09/06/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/04/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach
68-200 Żary, ul. Domańskiego 2.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Luty 2020 rok.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

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
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2017
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