„Olmedica” w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel (087) 520 22 95-96
Sekretariat Tel. (087) 520 25 43 fax wew. 319
e-mail: olmedica@ipartner.com.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 109074-2010 z dnia 2010-04-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olecko
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi sprzątania i utrzymania czystości oraz obsługa gospodarcza w obiektach
należących do szpitala Olmedica w Olecku spółka z o o ul. Gołdapska 1 przez okres 18 miesięcy(od dnia 01.07.2010r....
Termin składania ofert: 2010-04-29
Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi sprzątania i utrzymania czystości oraz
obsługa gospodarcza w obiektach należących do szpitala Olmedica w Olecku spółka z o o ul. Gołdapska 1 przez okres 18 miesięcy(od
dnia 01.07.2010r. do 31.12.2011r) 2. Zakres usługi: usługę sprzątania należy wykonać na powierzchni około 4220 m2. W skład
powierzchni sprzątanej wchodzą: a) pokoje chorych b) pomieszczenia pomocnicze oddziałów szpitalnych, c) pomieszczenia
diagnostyczne, d) gabinety zabiegowe, e) gabinety lekarskie, f) pomieszczenia biurowe, g) sanitariaty i łazienki, h) pomieszczenia
socjalne, i) kuchenki oddziałowe i jadalnie, j)ciągi komunikacyjne wraz z windami i inne pomieszczenia pomocnicze 3. Szczegółowy
wykaz powierzchni do sprzątania zawiera zał nr 4 do niniejszej SIWZ. 4.Lokalizacja oraz metraż pomieszczeń może ulec niewielkiej
zmianie w związku z remontami i zmianami organizacyjnymi. 5.Na powierzchni około 2750 m2 należy wykonać usługę
zabezpieczenia powierzchni powłoką akrylową - jeden raz w roku. 6.Usługa sprzątania musi zabezpieczyć właściwy stan sanitarny
wszystkich rodzajów pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych dla zachowania właściwego stanu sanitarno - higienicznego oraz
estetycznego wyglądu. Ogólne zasady sprzątania w szpitalu zawiera załącznik nr 5. 7. Szczegółowy opis zakresu wykonywanej usługi
z podziałem na czynności codzienne i okresowe, mycie i zał nr 6. 8.Prace porządkowo - sprzątające winne być wykonywane w
systemie ciągłym - jedno i dwu zmianowym, w zależności od natężenia ruchu i charakteru sprzątanej powierzchni - z różną
częstotliwością. Zamawiający wymaga, aby na każdym z oddziałów:wewnętrznym,chirurgicznym i położniczo-noworodkowym
zatrudniono po jednej osobie w systemie pracy 8--godzinnym w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze. Wymienione osoby
winne być przydzielone do tych komórek na stałe. Ponadto na każdym z oddziałów ( dziecięcym, wewnętrznym, położniczo ginekologicznym, chirurgicznym ) powinna mieć codziennie dyżur dzienny(7.00- 9.00) jedna osoba. Na izbie przyjęć wymagany jest
dyżur nocny w godzinach 19.00 - 7.00 jednej osoby interwencyjnej na cały szpital. 9. Wykonawca, na własny koszt zapewnia
profesjonalne środki myjące, czyszczące, konserwujące, środki do zmywarek w kuchenkach oddziałowych, mydło w płynie do
dozowników i worki foliowe w wymaganej kolorystyce.Zastosowane do wykonywania usługi sprzątania środki powinny posiadać
stosowne atesty i zezwolenia dopuszczające do stosowania z uwzględnieniem specyfiki szpitala. 10.Wykonawca na własny koszt
zapewnia środki dezynfekcyjne, potrzebne do realizacji usługi (dezynfekcja powierzchni płaskich, miejsc trudno dostępnych, sprzętu
medycznego - np. łóżka, materace, szafki, myjnia basenów). Wymagania stawiane środkom dezynfekcyjnym określa załącznik nr 7.
Dobór środków dezynfekcyjnych musi być ustalony z Zamawiającym - pielęgniarką epidemiologiczną.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00 - 9 ; 90.90.00.00.- 6
Data udzielenia zamówienia: 06.05.2010

Liczba otrzymanych ofert: 3.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
• Clean Service S C, ul. Artyleryjska 9, 10-165 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. .
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 720 000,00 PLN.

Cena wybranej oferty: 612 000,00 zł netto.
Olecko dnia 11.05.2010r
Prezes Zarządu „Olmedica” w Olecku Sp z o o
mgr. Katarzyna Mróz

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875
Wysokość kapitału zakładowego: 4.179.000 PLN
Certyfikat ISO 9001:2000 nr: 45625-2009-AQ-POL-FINAS

