
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

pabianmed.pl/

Pabianice: Usługa sprz ątania

Numer ogłoszenia: 411014 - 2014; data zamieszczenia : 16.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabian Med w Pabianicach , ul. Kilińskiego 10/12,

95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2121921, 2121925.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://pabianmed.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługa sprzątania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe

utrzymanie czystości i wykonywanie dezynfekcji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w

Pabianicach. 2. Budynek SP ZOZ Pabian-Med posiada w swej strukturze: a) Poradnie POZ dla dorosłych i dla dzieci; b)

Poradnie specjalistyczne: ginekologiczno -położniczą, laryngologiczną, neurologiczną, dermatologiczną, okulistyczną,

psychologiczną, logopedyczna i medycyny pracy ; c) Zakład Rehabilitacji Leczniczej; d) Pracownie diagnostyczne: RTG,

EKG, USG, spirometrii, densytometrii; e) Sterylizatornię; f) Pomieszczenia rejestracji; g) Pomieszczenie odpadów

medycznych; h) Pomieszczenie brudnej bielizny; i) Pomieszczenia biurowe administracji; j) Portiernia - szatnia; k)

Pomieszczenia gospodarcze, w tym warsztat, piwnice, archiwa; l) Ciągi komunikacyjne; m) Toalety Całkowita powierzchnia

do sprzątania: 2.795,12 m2 Powierzchnia okien: 573,81 m2 Powierzchnia ścianek szklanych i drzwi przeszklonych: 97,17

m2 3. Wykonanie usługi Wykonawca wykona przy użyciu środków czystości, dezynfekcji, sprzętu, narzędzi, maszyn i

urządzeń finansowanych ze środków własnych. 4. Wykonawca zapewni wyposażenie w maty osuszające i wycieraczki (ilość

do oceny Wykonawcy po dokonaniu wizji lokalnej obiektu) oraz w bieżące wyposażenie sanitariatów i pomieszczeń

podlegających świadczeniu usługi w następujące środki: a) higieniczne: b) ręczniki papierowe, c) papier toaletowy, d)

szczotki do toalet e) mydło w płynie, f) odświeżacz powietrza g) kostki do muszli h) płyn do dezynfekcji rąk typu AHD 2000

lub równoważny w gabinetach i) worki foliowe na odpady komunalne, j) worki foliowe na niebezpieczne odpady medyczne

(wg kolorów zgodnych z przepisami w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi). 5. Kompleksowe

sprzątanie i dezynfekcję wszystkich powierzchni w danej komórce organizacyjnej wykonuje się z częstotliwością zależną od

strefy czystości. Wydzielono trzy strefy utrzymania czystości: Strefa I - w skład tej strefy wchodzą pomieszczenia, w

których nie są prowadzone żadne działania mające bezpośredni związek z procesem leczenia. Pomieszczenia te nie



wymagają dezynfekcji; Strefa II - w skład tej strefy wchodzą pomieszczenia wymagające okresowej dezynfekcji; Strefa III -

w skład tej strefy wchodzą pomieszczenia, wymagające przeprowadzania dezynfekcji ciągłej, wysokiego stopnia. 6.

Dezynfekcja jest przeprowadzana przy użyciu środków dezynfekcyjnych o spektrum działania dostosowanym do rodzaju

zagrożenia epidemiologicznego i rodzaju sprzątanej strefy, spełniających wymogi ustawy o produktach biobójczych.

Całkowity zakres usługi zgodnie z zapisami SIWZ.

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający dopuszcza, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usługi,

stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu usługi np. o

zwiększenie powierzchni do sprzatania

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 91.90.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH

WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie

ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi sprzątania trwającej min. 12 miesięcy w

obiekcie użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 500 m2

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

a warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiadają polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw

lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania i podmiotów,  na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,  oraz

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku jej  braku,  inny dokument  potwierdzający,  że wykonawca jest  ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

formularz cenowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian



1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w przypadku: a) zmiany wielkości powierzchni sprzątania i dezynfekcji oraz

zmiany zakresu i częstotliwości b) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy; c) zmiany osób wskazanych we wzorze

umowy; d) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie

może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; e) Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT)

prowadzącej do zmiany ceny. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania

aneksu. W sytuacji zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zmianie stosownych przepisów

oraz je wskaże.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://pabianmed.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej PABIAN-MED 95-200 Pabianice, ul. Jana Kilińskiego 10/12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.12.2014 godzina 09:30,

miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED 95-200 Pabianice, ul. Jana Kilińskiego 10/12

sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone

na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


