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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502636-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Racibórz: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
2021/S 193-502636

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
Adres pocztowy: ul. Gamowska 3
Miejscowość: Racibórz
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 47-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Gołuchowski
E-mail: przetargi@szpital-raciborz.org 
Tel.:  +48 327555080
Faks:  +48 327555049
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital-raciborz.org

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.szpital-raciborz.org
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: www.szpital-raciborz.org

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa sprzątania pomieszczeń medycznych i administracyjnych szpitala
Numer referencyjny: 12/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie 36 miesięcy, usług kompleksowego sprzątania 
pomieszczeń medycznych i administracyjnych szpitala.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Rejonowy w Raciborzu, ul. Gamowska 3

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie 36 miesięcy, usług kompleksowego sprzątania (również 
po remontach) w zakresie:
1) przeprowadzania czynności mycia i dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia szpitala, w tym oddziałów 
zakaźnych,
2) przeprowadzania czynności dezynfekcji lub mycia używanych na terenie szpitala przedmiotów,
3) transport wewnątrzszpitalny przedmiotów i rzeczy używanych w procesie opieki medycznej świadczonej na 
rzecz pacjentów (np. łóżka, bielizna szpitalna, materace, odpady, itp.),
4) czynności związane z gospodarką odpadami, zgodnie z obowiązującymi procedurami na terenie szpitala,
5) dobór środków dezynfekcyjnych, myjąco-czyszczących do konkretnych powierzchni i sprzętów na oddziałach 
i w innych komórkach organizacyjnych szpitala z zachowaniem podstawowych standardów higieny, dezynfekcji i 
użytkowania środków,
6) dobór narzędzi i urządzeń, które zapewniają profesjonalne wykonanie usługi (np. wózki do transportu 
bielizny, odpadów),
7) prowadzenie szatni dla odwiedzających chorych w sezonie zimowym,
na rzecz Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3, o łącznej powierzchni 
ok. 21 700 m2.
Szczegółowy zakres usług zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej 
Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Kierownikiem Działu Gospodarczego panią Weroniką Śrutwa, 
tel. 32 755 50 73.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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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:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 złotych (słownie zł: dwa miliony) na 
jedno i wszystkie zdarzenia;
b) posiada na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe w 
wysokości co najmniej 1 000 000 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 zł. 
(słownie zł.: jeden milion).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub rozpoczął realizację co 
najmniej jednej usługi sprzątania, świadczonej przez okres minimum 12 miesięcy; przez usługę odpowiadającą 
swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, zamawiający rozumie usługę, w ramach której 
były wykonywane następujące świadczenia:
- usługi sprzątania i czyszczenia wewnątrz obiektu szpitalnego w tym bloku operacyjnego,
- usługi dezynfekcji w obiekcie szpitalnym,
- czynności pomocnicze wykonywane przy pacjencie w szpitalu,
- usługi transportu wewnętrznego w obrębie szpitala, związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
- usługi łącznie mają być wykonane lub wykonywane na powierzchni nie mniejszej niż 15 000 m2 miesięcznie;
wykaz usług (załącznik nr 5 do SWZ) ma obejmować usługi wykonane lub wykonywane w szpitalach, zakładach 
opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach, prewentoriach lub innych 
zakładach przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń 
zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu; wykaz ma obejmować, przynajmniej jedną taką usługę, 
zrealizowaną lub w trakcie realizacji, przy czym okres realizacji przynajmniej jednej ze świadczonych usług nie 
może być krótszy niż 12 miesięcy do terminu składania oferty,
b) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których co najmniej 10% ma doświadczenie 
w pracy w dziedzinie higieny szpitalnej; osoba pełniąca funkcję koordynatora usługi w szpitalu zamawiającego, 
ma posiadać, co najmniej trzy letnie doświadczenie w kierowaniu ludźmi oraz pracy polegającej na nadzorze 
kompleksowego sprzątania i dezynfekcji w obiekcie szpitalnym; wskazana osoba ma posiadać ukończone 
szkolenie/ kurs z zakresu dezynfekcji szpitalnej – załącznik nr 4 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 118-310249

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2021
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: 15/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Szpital Rejonowy w Raciborzu im dr Józefa Rostka ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 
po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku
do odszyfrowania w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) do oferty – należy dołączyć następujące oświadczenie: aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski 
dokument zamówienia (zwany dalej: JEDZ/ESPD) – JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potwierdzał on 
brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale 13 część A SWZ,
- formularz cenowy, formularz ofertowy, Koncepcja wykonania usługi, Odpis lub informacja z CEDIG, 
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
-Wadium
2) na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć 
aktualne na dzień złożenia następujące środki dowodowe:
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp,
- zaświadczenie z ZUS i US
-Wykaz usług, wykaz osób, polisa OC, informacja z banku, karty charakterystyki, wykaz środków myjących i 
dezynfekcyjnych, wykaz narzędzi, certyfikaty - zgodnie z SWZ.

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady wnoszenia 
środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu nr 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +22 4587801
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2021
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