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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229777-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi sprzątania budynków
2020/S 096-229777

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka
Adres pocztowy: al. Modrzewiowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-224
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Żak
E-mail: office@kcr.pl 
Tel.:  +48 124287304
Faks:  +48 124251228
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kcr.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.kcr.pl/rok-2020/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
im. prof. Bogusława Frańczuka

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości i dezynfekcji oraz pełnienie obowiązków
portierów na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego
Numer referencyjny: A.I.271-9/20

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:office@kcr.pl
http://www.kcr.pl
https://www.kcr.pl/rok-2020/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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90911200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości i dezynfekcji
oraz pełnienie obowiązków portierów na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im.
prof. Bogusława Frańczuka, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w
ogłoszeniu SIWZ). Miejsce wykonywania zamówienia: Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im.
prof. Bogusława Frańczuka, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie. Zapisy SIWZ należy czytać wraz z ewentualnymi
zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 051 333.60 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
90910000
90919200
90911300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
„Świadczenie specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości i dezynfekcji oraz pełnienie obowiązków
portierów na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka,
al. Modrzewiowa 22 w Krakowie”. Kwota szacunkowa zamówienia netto bez zamówień z art. 67 ust. 1 pkt
6/7 ustawy Pzp wynosi: 4 034 222,40 PLN netto. Kwota 6 051 333.60 zł netto obejmuje zamówienia z art. 67
ust. 1 pkt 6/7 ustawy Pzp – które wynoszą 50 % (Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych
usług – w stosunku do tych opisanych w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy – w szczególności usług
sprzątania w zakresie opisanym we wzorze umowy). Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
w trakcie realizacji zamówienia czynności sprzątania oraz koordynacji, ponieważ wykonywanie tych czynności
polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). Uwaga! Powyższy wymóg zatrudnienia nie
dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się
do osobistego świadczenia ww. prac oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego
świadczenia tych prac na rzecz spółki, w takim zakresie w jakim ww. osoby zapewnią osobistą realizację
zamówienia. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia stwierdzonych przypadków niezgodności (od chwili otrzymania
protokołu kontroli) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 051 333.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
2024 rok

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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium (przed upływem terminu składania ofert) w wysokości: 40 000,00
PLN. Sposób wnoszenia wadium został opisany w SIWZ.

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 może brać udział Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone na
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz posiada następujące zdolności techniczne lub zawodowe, tj.
posiada 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 1 000 m2 (każda).
Uwaga:

Powierzchnia sprzątania (minimum 1 000 m2) nie może dotyczyć otoczenia obiektu/terenu wokół obiektu;
2) w przypadku wskazania usługi nadal realizowanej przez Wykonawcę, powyższe wymagania (powierzchnia

sprzątania minimum 1 000 m2) winna spełniać dotychczas zrealizowana część usługi.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać na wezwanie Zamawiającego – wykaz
usług (wzór) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, wielkości, dat wykonania i podmiotów, na



Dz.U./S S96
18/05/2020
229777-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 7

18/05/2020 S96
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 7

rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 4 do specyfikacji, na potwierdzenie spełniania warunku posiadania doświadczenia, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane,
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.
Uwaga! 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.

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 (z załącznikami) stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego – znak postępowania: A.I.271-9/20).

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: 19/06/2020
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: 19/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, al. Modrzewiowa 22, 30-224
Kraków, POLSKA, budynek nr 4, administracja – pokój nr 12.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji dostępnej przez miniPortal i dokonywane jest poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego (udostępnianego przez miniPortal).

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia – odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy pomocy „miniPortalu” (który
jest narzędziem bezpłatnym), ePUAPu oraz poczty elektronicznej;
2. Dokumenty składające na ofertę:
— formularz oferty (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ),
— pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub CEIDG
(opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych
dokumentów składanych wraz z ofertą,
— jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
— zobowiązanie innych podmiotów, jeżeli dotyczy.
3. Wykonawca przekazuje w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przekazuje:
— wykaz usług (wzór) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, wielkości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
specyfikacji, na potwierdzenie spełniania warunku posiadania doświadczenia, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, 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. Uwaga!
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,
— 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 (w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia), oświadczenie 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
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lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia),
— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia),
— poglądowe foldery lub karty katalogowe.
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych, w tym oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia
zostały opisane w SIWZ.
6. Forma złożenia wszystkich dokumentów (oraz ich rodzaj) została określona szczegółowo w SIWZ.
7. W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

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
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
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. z 2019 r. poz. 1843) 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 w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, 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 SIWZ). 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 przesyła niezwłocznie,
nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym
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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 postaci
papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię 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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2020
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