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

www.snzoz.lublin.pl 

 

Lublin: WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE SPRZ ĄTANIA 

POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH I ODDZIAŁÓW 

SZPITALNYCH ORAZ USŁUG OPIEKU ŃCZO-PIELĘGNACYJNYCH I 

HIGIENICZNYCH PRZY PACJENCIE  

Numer ogłoszenia: 324273 - 2011; data zamieszczenia : 08.12.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.snzoz.lublin.pl  

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  nie dotyczy 

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:  WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE 

SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH I ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH 

ORAZ USŁUG OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNYCH I HIGIENICZNYCH PRZY PACJENCIE. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia obejmuje 

świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń administracyjno- biurowych i oddziałów szpitalnych 

oraz usług pielęgnacyjnych i higienicznych przy pacjencie opisanych w załączniku nr 2.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego 

dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, 

stanowiących nie więcej niż 25 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu 
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tego samego rodzaju zamówień. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8, 90.91.92.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  nie 

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

- zrealizowali, lub są w trakcie realizacji minimum dwóch usługi sprzątania pomieszczeń wraz z 

usługami opiekuńczo - pielęgnacyjnymi i higienicznymi przy pacjencie w placówce lecznictwa 

zamkniętego (tj. szpitalach i sanatoriach) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Każda z wykazanych usług musi 

opiewać na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). W 

przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy opisany wyżej warunek uważa się 

za spełniony, jeżeli wartość usługi w przeliczeniu na okres 12 miesięcy w stosunku do okresu 

obowiązywania umowy wynosi nie mniej niż 400 000 zł. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
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Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej spełnią wykonawcy, którzy wykażą 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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 wykluczeniu na  podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
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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.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz). 2. Warunki świadczenia usługi ( załącznik nr 2 do siwz). 3. Opracowany 

plan higieny w zakresie usług sprzątania. Plan higieny musi zawierać procedury i algorytmy sprzątania i 

dezynfekcji we wszystkich strefach i jednostkach organizacyjnych objętych przedmiotem zamówienia. 4. 

Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania zobowiązań 

w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. 

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie). 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że 

zmiany wynikają z: 1) zmiany stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, 

względem dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy, 2) wystąpienia okoliczności, których 

nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe 

lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy, 3) zmiany zakresu przedmiotowego umowy - poprzez dostosowanie zakresu przedmiotowego 

umowy do aktualnych potrzeb Zamawiającego w przypadkach konieczności wyłączenia niektórych 

pomieszczeń z usługi sprzątania bądź włączenia do usługi sprzątania pomieszczeń nieprzewidzianych do 

sprzątania na etapie zawierania niniejszej umowy w trakcie obowiązywania umowy - zmiany te mogą 
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spowodować odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.snzoz.lublin.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  ul.Abramowicka 2 20-

442 Lublin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w pos tępowaniu lub ofert:  16.12.2011 

godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ 

ul.Abramowicka 2 20-442 Lublin. 

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 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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