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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614759-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Olecko: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
2019/S 248-614759

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Olmedica w Olecku Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Gołdapska 1
Miejscowość: Olecko
Kod NUTS: PL62
Kod pocztowy: 19-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział zamówień publicznych
E-mail: olmedica@olmedica.pl 
Tel.:  +48 5202295312
Faks:  +48 875202543
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.olmedica.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.olmedica.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: Olmedica w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług codziennego, całodobowego, profesjonalnego, kompleksowego utrzymania czystości w
pomieszczeniach budynku „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. oraz świadczenie usług transportu wewnętrznego
Numer referencyjny: ZP/14– 2019/PN

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:olmedica@olmedica.pl
http://www.olmedica.pl
www.olmedica.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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90900000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług codziennego, całodobowego, profesjonalnego,
kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. oraz
świadczenie usług transportu wewnętrznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki
nr 7 do SIWZ, załącznik nr 8 do SIWZ – szczegółowy opis zakresu wykonywanej usługi oraz załącznik nr 9 do
SIWZ – ogólne zasady sprzątania w Szpitalu. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej wskazanych
pomieszczeń po wcześniejszym zgłoszeniu wzięcia udziału w wizji lokalnej.

2. Ogólna powierzchnia podlegająca usłudze sprzątania wynosi 6 521,25 m2. Szczegółowy wykaz powierzchni
do kompleksowego sprzątania zawiera załącznik nr 10 „Wykaz pomieszczeń do sprzątania wraz z metrażem”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Olmedica w Olecku Sp. z o.o. ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług codziennego, całodobowego, profesjonalnego,
kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. oraz
świadczenie usług transportu wewnętrznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki
nr 7 do SIWZ, załącznik nr 8 do SIWZ – szczegółowy opis zakresu wykonywanej usługi oraz załącznik nr 9 do
SIWZ – ogólne zasady sprzątania w Szpitalu.
Uwaga! Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej wskazanych pomieszczeń po wcześniejszym
zgłoszeniu wzięcia udziału w wizji lokalnej.

2. Ogólna powierzchnia podlegająca usłudze sprzątania wynosi 6 521,25 m2. Szczegółowy wykaz powierzchni
do kompleksowego sprzątania zawiera załącznik nr 10 „Wykaz pomieszczeń do sprzątania wraz z metrażem”.
3. Prace polegające na utrzymaniu w należytym stanie sanitarno-higienicznym pomieszczeń i ciągów
komunikacyjnych zgodnie z zasadami epidemiologicznymi i procedurami obowiązującymi w szpitalu,
transport wewnętrzny w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i bielizną szpitalną należy prowadzić
z uwzględnieniem obowiązujących procedur i instrukcji wewnętrznych. Usługa musi spełniać normy ISO
9001:2015 i standardów akredytacyjnych, które obowiązują w zakładzie. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia kart technologicznych sprzątania i obowiązujących w zakładzie kontrolek (wykonana czynność ma
być potwierdzona podpisem w odpowiedniej kontrolce).
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującej segregacji i bieżącego usuwania oraz
zapewnienia transportu wewnętrznego dotyczącego odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi u
Zamawiającego procedurami.
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5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania reżimu sanitarnego w zakresie stosowania środków transportu
i przestrzegania harmonogramu transportu wewnętrznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, tj.:
1) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1.
1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego dokumentu (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ., które będzie stanowiło wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) W zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
a) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
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c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
2) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
f) jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego – w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca)
oraz spełnienia (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną kwotę min. 1 000 000,00
PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— Za spełnienie wymogu posiadania zdolności technicznych Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,
przez Wykonawcę co najmniej 1 usługi kompleksowego specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w
pomieszczeniach szpitalnych, która powinna spełniać następujące warunki:
• świadczenie usługi przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi min. 1 000 000 PLN brutto rocznie, wzór
załącznikiem nr 5 do SIWZ.
— Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadające odpowiednią wiedzę oraz
doświadczenie, wzór załącznikiem nr 6 do SIWZ.
— Wykonawca zatrudnia min. 1 osobę na stanowisku kierownika obiektu (osoba nadzorująca pracę personelu)
posiadająca co najmniej 12-miesięczny, nabyty w okresie ostatnich 3 lat, wynikający z 1 kontraktu staż
pracy polegający na kierowaniu pracami związanymi z utrzymaniem czystości w obiektach szpitalnych, wzór
załącznikiem nr 6 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ projekt umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/01/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o., 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 1, POLSKA.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy w szczególności następujących
czynności objętych przedmiotowym zamówieniem: codziennego, całodobowego, profesjonalnego,
kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku oraz transport wewnętrzny.
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości 26 000,00 PLN do upływu
terminu składania ofert na rachunek bankowy nr Bank PKO 44 1020 4724 0000 3402 0084 8812 z dopiskiem:
„Świadczenie usług codziennego, całodobowego, profesjonalnego, kompleksowego utrzymania czystości w
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pomieszczeniach budynku „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. oraz świadczenie usług transportu wewnętrznego”
– ZP/14–2019/PN – wadium” (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji dowód
wniesienia wadium Wykonawca winien dołączyć do oferty).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art.45 ust.
6 ustawy Pzp.
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium przelewem.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uznaje się datę i czas uznania rachunku Zamawiającego, w
terminie składania ofert.
5. Oferty bez dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium w innej formie niż pieniądzu) nie będą
rozpatrywane.
6. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 gwarancji/poręczenia (z wyłączeniem formy
pieniężnej), należy dołączyć do oferty.
7. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w oryginale w formie elektronicznej opatrzonym kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Beneficjentem wadium
wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest „Olmedica” Sp. z o.o. w Olecku.
8. Nie dopuszcza się skanu/kopii gwarancji/poręczenia przesłanej elektronicznie i poświadczonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę chyba, że z treści gwarancji/poręczenia wynika, iż
jest skuteczne żądanie wypłaty po przedstawieniu jedynie elektronicznej kopii tego dokumentu (nie oryginału w
formie papierowej).
9. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w
takiej formie. w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Tel.:  +48 22458770
Faks:  +48 22458700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2019


