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Lublin: Obsługa gospodarczo - techniczna ZOL Łysoła je 

Numer ogłoszenia: 41649 - 2012; data zamieszczenia:  21.02.2012 

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 

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:  Obsługa gospodarczo - techniczna ZOL 

Łysołaje. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

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

obsługę gospodarczo-techniczną posesji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łysołajach, gm. Milejów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonywanie obsługi tj. czynności palacza i robotnika budowlano-

gospodarczego przez jedną osobę całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. Zakres obowiązków osób 

wykonujących usługę w imieniu wykonawcy: l) codzienne sprawdzanie pomieszczeń, stanu zagrożenia 

pożarowego, stanu zadrzewienia i ogrodzenia szpitala, 2) codzienne zapalanie i gaszenie świateł 

oświetlających posesję oddziału, 3) codzienne zamykanie bram i furtek w określonych godzinach, 4) 

czuwanie nad tym, aby postronne osoby nie przebywały na terenie parku, 5) usuwanie w miarę możliwości 

zauważonych nieprawidłowości w bezpiecznym funkcjonowaniu oddziału oraz wszystkich zagrożeń 

bezpieczeństwa pacjentów i mienia oddziału, 6) natychmiastowe informowanie kierownika oddziału lub 

pielęgniarki dyżurnej o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, 7) pomoc przy wykonywaniu prac w 

parku w dni codzienne między godziną 7.00 a 15.00, 8) pełnienie obowiązków dozorcy i czynności 

wynikających z tego zakresu codziennie od godziny 15.00 do 19.00 a w dni wolne od pracy od godziny 

7.00 do 19.00 i od godziny 19.00 do 7.00, gdy nie ma dozorcy nocnego 9) obsługa kotłów i urządzeń 
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kotłowych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i instrukcjami obsługi producentów 

(przeszkolenie na stanowisku pracy), 10) utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej pieców poprzez 

systematyczne przeglądanie, czyszczenie i konserwacje przez cały rok, 11) stałe utrzymanie w czystości 

pomieszczeń kotłowni i hydroforni oraz placu składowego opału i odpadów, 12) dbanie o prawidłowe 

przechowywanie odpadów komunalnych, stałe utrzymanie czystości wokół pojemnika na odpady 

komunalne (pojemnika KP) oraz zgłaszanie potrzeby jego wywozu, 13) wykonywanie wszystkich prac 

związanych z zabezpieczeniem kotłowni w opał i odpowiedzialność za jego prawidłowe składowanie i 

zużycie zgodny z normami spalania, 14) odpowiedzialność za utrzymanie odpowiedniej temperatury w 

pomieszczeniach ogrzewanych w sezonie grzewczym i ciepłej wody użytkowej przez cały rok, 15) 

utrzymanie w gotowości, kontrola sprawności, załączanie i obsługa agregatu prądotwórczego, obowiązek 

monitorowania pracy agregatu w książce obsługi, 16) odpowiedzialność za usuwanie i wywożenie z 

kotłowni żużlu po uprzednim polaniu wodą oraz innych odpadów, 17) w okresie grzewczym palacz ma 

obowiązek wykonywać prace konserwacyjne w kotłowni oraz może być przydzielony do wykonywania 

innych drobnych prac w oddziale lub na posesji zleconych przez kierownika oddziału, 18) wykonywanie w 

okresie letnim (nie grzewczym) innych prac zleconych przez pracownika administracyjnego lub kierownika 

oddziału związanych z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń Oddziału (zalecenia SANEPIDU) i 

wymienionych w punktach 17-21, 19) codzienne monitorowanie ilości spalanego opału (węgla i koksu) oraz 

składanie comiesięcznych oświadczeń z wyszczególnieniem dziennej ilości spalonego opału podanej w 

kilogramach 20)odczyt podliczników prądu w budynku mieszkalnym ZOL Łysołaje oraz licznika z zimna 

wodą, znajdującego się w kotłowni, 21) utrzymywanie w sprawności technicznej zapasowego źródła wody - 

studni głębinowej znajdującej się na terenie ZO Łysołaje 22) wykonywanie prac przygotowawczych do 

malowania ścian i stolarki, 23) wykonywanie drobnych prac rozbiórkowych, 24) udział przy robotach typu: 

uzupełnianie płytek podłogowych PCV lub terrakotowych, uzupełnianie ubytków glazury, 25) malowane 

sprzętu, okien, drzwi i innych drobnych przedmiotów, 26) stałe utrzymanie w czystości tarasów 

zewnętrznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łysołajach 27) transportowanie materiałów z magazynu 

do warsztatów do oddziału, 28) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych zgodnie z 

posiadanymi kwalifikacjami, 29) sprzątanie na posesji ZOL w Łysołajach, odśnieżanie, koszenie trawy, 

usuwanie gałęzi, konarów drzew, naprawa ubytków dróg dojazdowych. 

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 możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości do 50% wartości 

szacunkowej zamówienia 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.72.10.00-5, 50.80.00.00-3. 

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

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

Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w realizacji co 

najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. obsłudze 

gospodarczo-technicznej obiektów z obsługą kotłów i urządzeń kotłowych, o wartości brutto nie 

mniejszej niż 120 000,00 zł za rok (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) każda, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie. 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 120 000 zł. 

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku umów zawartych na okres krótszy niż 

okres 12 miesięcy uznaje się za spełniony, jeżeli wartość umowy wynosi co najmniej 120 000 zł. 

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek powyższy spełnią wykonawcy, którzy dysponują 5 osobami posiadającymi kwalifikacje 

do eksploatacji kotłowni węglowej o mocy 190 kW przewidziane w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 

zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
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instalacji i sieci (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.) 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

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

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 

złotych). 

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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 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  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

� 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, 

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 
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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  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące 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  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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 pk t III.5) 
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- Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). - Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniające je 

do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa 

lub innych dokumentów. - Umowa spółki cywilnej-jeżeli Wykonawca jest spółką cywilną. - Wypełniony 

załącznik nr 2 do SIWZ - zakres obowiązków pracownika obsługi gospodarczo-technicznej posesji ZOL w 

Łysołajach, gm. Milejów. 

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) 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, 2) konieczności dostosowania umowy 

do aktualnych potrzeb Zamawiającego poprzez np. zwiększenie lub zmniejszenie ilości pracowników, 

godzin ich pracy, obowiązków itp. - odpowiednio do tych potrzeb, zmiana może spowodować odpowiednie 

zmniejszenie lub podwyższenie wynagrodzenia na podstawie stawki roboczogodziny, 3) zmiany przepisów 

prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy - odpowiednio do zmiany tych przepisów, 4) zmiany 

stawki podatku VAT -odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem usług do których mają 

zastosowanie zmienione przepisy. 

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:  Szpital 

Neuropsychiatryczny im. Prof M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Lublinie, ul Abramowicka 2. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.02.2012 
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godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof M. Kaczyńskiego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul Abramowicka 2. 

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 Woln ym 

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