
Ogłoszenie nr 510133352-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach: Usługi utrzymania czystości w
pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557892-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, Krajowy numer identyfikacyjny
27621529300000, ul. Dworcowa  31, 44-145  Pilchowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32
331 99 03, e-mail szpital@szpital-pilchowice.pl, faks 32 331 99 08.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-pilchowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala w
Pilchowicach - postępowanie II.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
10/ZP/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Świadczenie usług kompleksowego utrzymania
czystości w następujących obiektach Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach: a)
budynek główny Szpitala (A), b) budynek administracyjny (D), c) budynek z pomieszczeniem
"post morte" (F), d) budynek z pomieszczeniami gospodarczymi (E). 1.2. Wykonywanie
czynności pomocniczych przy pacjencie oraz transport wewnętrzny - pod nadzorem lub na
zlecenie personelu medycznego Zamawiającego, 1.3. Dostawy środków czystości, środków
dezynfekujących i dezynfekująco myjących. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu
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zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ), a także zgodnie z warunkami określonymi we wzorze
umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ). 3. Wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia przy
udziale osób posiadających aktualne orzeczenia lekarskie z badania przeprowadzonego do celów
sanitarno-epidemiologicznych, zabezpieczonych w szczepienia ochronne przeciw WZW typu B
jako zalecane oraz przy użyciu własnych urządzeń, materiałów i środków chemicznych
posiadających właściwe atesty. 4. Wykonawca, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia zabezpieczy niezbędną ilość osób, zapewniając właściwą organizację pracy,
stosownie do potrzeb Zamawiającego. 5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zmianami), osób wykonujących czynności objęte
zakresem zamówienia. Ustalenie wymiaru czasu pracy i pozostałych warunków poszczególnych
umów o pracę leży po stronie Wykonawcy. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania
osób na podstawie umowy o pracę, określające: sposób dokumentowania zatrudnienia,
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, sankcje
z tytułu niespełnienia wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone
zostały we wzorze umowy - Załączniku nr 9 do SIWZ. W zakres zamówienia wchodzą
czynności w zakresie prac pomocniczych przy pacjencie oraz transport wewnętrzny
(wykonywane pod nadzorem i na zlecenie personelu medycznego Zamawiającego), takie jak: a)
transport odpadów z brudowników i pozostałych pomieszczeń do wyznaczonych miejsc
składowania, b) odbiór kaczek i basenów od pacjenta oraz ich mycie i dezynfekcja w myjkach
dezynfektorach znajdujących się na Oddziałach. c) przygotowywanie roztworów do dezynfekcji
basenów i kaczek w brudownikach (w porozumieniu z pielęgniarką oddziału) - tylko w
sytuacjach awaryjnych, d) zdjęcie brudnej pościeli, mycie i dezynfekcja łóżek oraz transport
brudnej bielizny szpitalnej do pomieszczenia Magazynu Brudnej Bielizny. e) transport posiłków
do oddziałów i pomoc personelowi pielęgniarskiemu w wydawaniu posiłków pacjentom na
oddziałach, zbieranie naczyń oraz ich mycie i dezynfekcja, transport odpadów
pokonsumpcyjnych do wyznaczonego pomieszczenia, zmywanie i wyparzanie naczyń,
odgrzewanie i podawanie posiłków pacjentom przebywającym na badaniach. Czynności w
zakresie prac pomocniczych przy pacjencie oraz transport wewnętrzny stanowią 30% ogółu
wszystkich wykonywanych czynności.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90900000-6

Dodatkowe kody CPV: 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90919200-4, 55521100-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 453334.59
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Naprzód Sp. z o.o. (Pełnomocnik do reprezentacji)
Email wykonawcy: przetargi@naprzod.pl
Adres pocztowy: ul. Żabiniec 46
Kod pocztowy: 31-215
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Vendi Cleaning Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Traktorowa 126
Kod pocztowy: 91-204
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Naprzód Service Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Traktorowa 126
Kod pocztowy: 91-204
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie
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Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Naprzód Hospital Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Żabiniec 56
Kod pocztowy: 31-215
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 544502.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 544502.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 544502.02
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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