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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47693-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi sprzątania budynków
2017/S 027-047693

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
al. Modrzewiowa 22
Kraków
30-224
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zielińska
Tel.:  +48 124287300
E-mail: office@kcr.pl 
Faks:  +48 124251228
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kcr.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.kcr.pl/194,konkurs-2017.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
al. Modrzewiowa 22, Sekretariat
Kraków
30-224
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zielińska
Tel.:  +48 124287304
E-mail: office@kcr.pl 
Faks:  +48 124251228
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kcr.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:office@kcr.pl
http://www.kcr.pl
http://www.kcr.pl/194,konkurs-2017.html
mailto:office@kcr.pl
http://www.kcr.pl
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Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji.
Numer referencyjny: A.I.271-3/17

II.1.2) Główny kod CPV
90911200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz
dezynfekcji”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (z załącznikami), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Miejsce wykonywania zamówienia: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i
Ortopedii Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie oraz Dzienny Dom Opieki Medycznej, ul Emaus 18 w Krakowie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 522 000.00 PLN

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
90919200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Kraków, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi
specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji na terenie Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. Szczegółowy zakres obowiązków oraz miejsc świadczenia usługi określa

załącznik do umowy. 2. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przejmie na zasadzie art. 231 KP
pracowników Zamawiającego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do umowy. 3. Na podstawie art.
29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę (lub
podwykonawcę) osób wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie realizacji zamówienia. §3 wzoru
umowy określa zasady przejęcia i zatrudnienia pracowników. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji
przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców. 5. Zapotrzebowanie i wymagania zostały
określone w załącznikach do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5 Uzupełnienie do sekcji II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość: 3 522 000 PLN bez VAT, w tym zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 6
ustawy Pzp: 50 %. Wartość szacunkowa bez zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy Pzp: 2 348
000,00 bez VAT. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług – w stosunku do tych opisanych
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w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy – w szczególności usług sprzątania w zakresie opisanym we
wzorze umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia okien / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na usunięcie stwierdzonych niezgodności w od chwili otrzymania
protokołu kontroli / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 522 000.00 PLN

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0129/15.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Uzupełnienie do sekcji II.2.13): Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V
Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 – dotyczy zakresu usług sprzątania na terenie Dziennego Domu
Opieki Medycznej, ul Emaus 18 w Krakowie. nr wniosku: WND-POWR.05.02.00-00-0129/15.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają następujące zdolności techniczne lub zawodowe
tj. a) posiadają wiedzę i doświadczenie: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał (rozpoczął i
zakończył) lub wykonuje (rozpoczął i aktualnie realizuje) co najmniej 2 usługi sprzątania w placówkach opieki
zdrowotnej (ochrony zdrowia), o powierzchni sprzątanej minimum 1000 m2 (każda), których realizacja trwała
przez okres co najmniej 12 miesięcy (każda). Uwagi: 1. Powierzchnia sprzątania (minimum 1000 m2) nie może
dotyczyć otoczenia obiektu/terenu wokół obiektu. 2. W przypadku wskazania usługi nadal realizowanej przez
Wykonawcę, powyższe wymagania (powierzchnia sprzątana minimum 1000 m2, okres co najmniej 12 miesięcy)
winna spełniać dotychczas zrealizowana część usługi. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia: 1) Dokument Jednolity Europejski Dokument
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Zamówienia JEDZ, wypełniony i podpisany odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy/ podwykonawcy/ podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca; 2) Zobowiązanie innych
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – jeżeli dotyczy. 3)
Na wezwanie Zamawiającego – wykaz wykonanych usług z podaniem wartości, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie. 4) Pozostałe dokumenty wymienione w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie
Zamawiającego: a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Pozostałe Oświadczenia wymienione w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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: tak

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: 16/03/2017
Czas lokalny: 12:00
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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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/03/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, budynek nr 4, pokój nr 10, al. Modrzewiowa 22, 30-224
Kraków,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:
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy tzn.
Zamawiający ma prawo najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 20 000
PLN. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy
którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp. Wykaz
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia zostały wskazane w pkt 7.5.
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ww. ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, w terminie do 10
dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli
została przesłana w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej
(jeśli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).Odwołujący
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający rzesyłanie zwłocznie,
nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemne albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie. Zamawiający lub odwołujący, może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Zgodnie z sekcją VI.4.1) niniejszego ogłoszenia
Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2017

http://www.uzp.gov.pl
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