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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617915-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wolica: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
2021/S 235-617915

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w 
Wolicy k/Kalisza
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP/06/2020
Adres pocztowy: 62-872 Godziesze Małe
Miejscowość: Wolica 113
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-872
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gulska-Kołata
E-mail: zp@szpital.wolica.pl 
Tel.:  +48 627612553
Faks:  +48 627612507
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wolica.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala
Numer referencyjny: ZP/06/2021

II.1.2) Główny kod CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ 
Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.
Zakres usługi obejmuje utrzymanie w należytym stanie sanitarno-higienicznym 4 oddziałów szpitalnych (120 
łóżek), Działu Diagnostyczno-Leczniczego ( ilość badań endoskopowych w skali roku 1250), Izby Przyjęć (ilość 
przyjmowanych pacjentów w skali roku około 3000)Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Mikrobiologii, 
Działu Rentgenodiagnostyki, Apteki wraz z ich wyposażeniem.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 227 040.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, Wolica 113, 62-872 Godziesze 
Małe

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie 
Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Zakres usługi obejmuje utrzymanie 
w należytym stanie sanitarno-higienicznym 4 oddziałów szpitalnych (120 łóżek), Działu Diagnostyczno-
Leczniczego ( ilość badań endoskopowych w skali roku 1250), Izby Przyjęć (ilość przyjmowanych pacjentów w 
skali roku 3 tysięcy), Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Mikrobiologii, Zakładu Rentgenodiagnostyki, 
Apteki wraz z ich wyposażeniem.
Do Wykonawcy należy zapewnienie:
- detergentów i środków do mycia
- środków do czyszczenia, konserwacji podłóg
- środków dezynfekcyjnych do powierzchni oraz do dezynfekcji : kaczek, basenów
- papieru toaletowego
- ręczników papierowych do rąk
- podajników do ręczników jednorazowego użytku
- podajników do papieru toaletowego
- kremu do pielęgnacji rąk
Wykonawca zapewnia środki do dekontaminacji powierzchni i sprzętu, środki do higieny rąk w warunkach 
szpitalnych.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia worków na odpady (kolorystyka zgodna z obowiązującą 
procedurą), worków do transportu czystej i brudnej bielizny szpitalnej (system kolorów), środków ochrony 
indywidualnej dla swoich pracowników (rękawice, maski i odzież ochronna).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja wykonania usługi / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 227 040.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu sprzątania o dodatkowy oddział rehabilitacji pulmonologicznej, 
znajdujący się w oddzielnym, budynku parterowym .Liczba łóżek 26. Powierzchnia całkowita 748,00 m2, 
Powierzchnia użytkowa 521,35 m2.
Budynek przeznaczony na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej m.in. dla osób z powikłaniami 
wywołanymi przez zakażenie SARS- CoV-2. Na oddziale znajduje się 13 pokoi z łazienkami w tym 1 dla 
osób niepełnosprawnych (sale 2 osobowe – łącznie 26 łóżek), sala kinezyterapii, fizykoterapii, gabinet diag. 
zabiegowy, punkt pielęgniarski, pomieszczenia dla personelu, pomieszczenia techniczne.
Ponadto w bryle budynku obok oddziału rehabilitacji pulmonologicznej przewidziano część przeznaczoną na 
potrzeby poradni pulmonologicznej dostępnej z oddzielnego wejścia, w której mieścić się będą gabinety badań i 
spirometrii oraz rejestracja i poczekalnia.
Minimalne zatrudnienie
1 sprzątaczka od 7- 19 we wszystkie dni tygodnia
1 sprzątaczka od 6-13 w dni robocze

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu 2 usług kompleksowego 
utrzymania czystości ( sprzątania, dezynfekcji, pomoc przy pacjencie ) świadczonych przez okres co najmniej 
12 miesięcy w odniesieniu do co najmniej 2 obiektów służby zdrowia, każdy o powierzchni minimum 3000 m2 
oraz 100 łóżek. Usługa (każdy obiekt służby zdrowia) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający nie dopuszcza 
łączenia kilku świadczonych usług celem spełnienia warunku wielkości powierzchni tj. 3000 m2 i ilości łóżek tj. 
100.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/12/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 28/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/12/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe - budynek administracji
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na mini Portalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania
Osobami upoważnionymi do otwarcia ofert będą członkowie Komisji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

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
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone IX dziale Ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy
Odwołanie przysługuje na: niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie 
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kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; zaniechanie 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie 
zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy; zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego 
odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej 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, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w 
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia 
o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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