OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
22-600 Tomaszów Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1
województwo lubelskie, powiat Tomaszów Lubelski
telefon: (0-84) 664-44-11 do 19
faks: (0-84) 664-25-21
poczta elektroniczna (e-mail): zaop@poczta.onet.pl
adres internetowy http://www.szpital-tomaszow.pl/
2. Tryb postępowania:
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 137.000
EURO określoną rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 87, poz. 604) na
podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz.177 z późn.
zm.).
3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.szpital-tomaszow.pl/
4. Przedmiotem zamówienia jest:
ŚWIADCZENIE
DLA
SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO
ZESPOŁU
OPIEKI
ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM KOMPLEKSOWYCH USŁUG
W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W OBIEKTACH
ZAMAWIAJĄCEGO, JAK TEŻ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH PRZY
PACJENCIE NA ZLECENIE PERSONELU MEDYCZNEGO.
(Kod CPV 74700000-6 Usługi sprzątania, Kod CPV 74721100-0 Usługi dezynfekcji, Kod CPV
90200000-9 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz na usługi
powiązane, Kod CPV 95130000-2 Usługi siły roboczej, Kod CPV 85142300-9 Usługi w zakresie
higieny (dla czynności pomocniczych przy pacjencie wykonywanych na zlecenie personelu
medycznego).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia:
TRZY LATA - licząc od daty zawarcia umowy.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki wynikające ze
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ustawy z 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz.177 z późn. zm.) w szczególności
Wykonawca, który:
1.

Nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz.177 z późn. zm.).
2. Posiada wymagane przepisami uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności
i czynności określonych zakresem niniejszego zamówienia publicznego.
3. Posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie (tj. zrealizował - rozpoczął i zakończył) –
minimum 1 usługę zbliżoną co do zakresu i wartości niniejszego postępowania
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przetargowego (o wartości nie mniejszej niż 70% ceny oferty brutto) oraz dysponuje
potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
w tym dysponuje osobą posiadającą doświadczenie w nadzorze nad realizacją programu
higieny szpitalnej.
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia, w tym posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej.
Zadeklaruje, że przejmie zatrudniony w SPZOZ Tomaszów Lubelski personel
pomocniczy w ilości 98 osób i zatrudni go zgodnie z art. 23’ Kodeksu Pracy.
Przedstawi opis oferowanej technologii sprzątania, mycia i dezynfekcji powierzchni
z uwzględnieniem specyfiki szpitala wraz z wykazem środków czystościowych
i dezynfekcyjnych oraz kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz wykaz
sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia
Dokona gruntownej wizji lokalnej budynków i pomieszczeń objętych przedmiotem
zamówienia.
Zaakceptuje ogólne postanowienia przyszłej umowy zawarte w dokumentacji
przetargowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie ocenie Zamawiającego
dokonywanej metodą „spełnia / „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż
w/w warunki Wykonawca spełnił.
8. Informacje na temat wadium:
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 50.000 PLN.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) – 100%
10. Termin i miejsce składania ofert:
W terminie do dnia 7 listopada 2006 r. do godz. 900
Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, 22-600 Tomaszów Lubelski,
Aleje Grunwaldzkie 1.
11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
7 listopada 2006 r. Godz. 1000
Świetlica Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, 22-600 Tomaszów Lubelski,
Aleje Grunwaldzkie 1.
12. Termin związania z ofertą:
60 dni
13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej ,
na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
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15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz
z dresem strony internetowej , na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty
najkorzystniejszej.
16. Osoby upoważnione do kontaktów:
Teresa Piwowarska tel. 084 6644411 w 488
Janusz Parol tel. 084 6642050

Tomaszów Lubelski dnia 2006-09-08

/-/ DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lub.
lek. med. Andrzej Kaczor

