
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji – zamówienie polegające na
powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego A.I.271.1.4.2021

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF.BOGUSŁAWA
FRAŃCZUKA

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351194736

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Aleja Modrzewiowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-224

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 428-73-04

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: office@kcr.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kcr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji – zamówienie polegające na
powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego A.I.271.1.4.2021

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1684610-fc69-11ec-8000-d680d39e541a

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00241849/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-07-06 13:52

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026519/03/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: A.I.271.1.9.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi
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3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 198193,60  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji – zamówienie polegające na
powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego A.I.271.1.4.2021. Zamówienie obejmuje usługi polegające na
świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji na terenie Małopolskiego Szpitala
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie.

3.10.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamawiający - Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka - powierzył Wykonawcy:
Konsorcjum Impel System Sp. z o.o. (Lider konsorcjum); Impel Facility Services Sp. z o.o.; Hospital Service Sp. z o.o.; ARS
Medica Sp. z o.o. (Członkowie Konsorcjum), ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, zamówienie na „Świadczenie usługi
specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji”, znak postępowania A.I.271.1.4.2021.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
A.I.271.1.4.2021

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Impel
System Sp. z o.o. - Lider konsorcjum

5.1.1.1.) Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Facility Services
Sp. z o.o. Hospital Service Sp. z o.o. ARS Medica Sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: Ślężna 118

5.1.3.) Miejscowość: Wrocław

5.1.4.) Kod pocztowy: 53-111

5.1.5.) Województwo: dolnośląskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

1. Uzupełnienie uzasadnienia dla trybu:
a) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy i polega na powtórzeniu podobnych usług sprzątania do
zamówienia podstawowego. Zamówienia były przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i
jest zgodne z jego przedmiotem. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości
zamówienia podstawowego,
b) nie minął okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
c) wartość zamówienia została wskazana (100% zamówienia podstawowego) w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego oraz w SWZ zamówienia podstawowego,
d) wartość zamówienia nie przekracza 100% wartości zamówienia podstawowego i wynosi 198 193,60 zł netto.
2. W świetle art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności sprzątania oraz koordynacji (brygadzista),
ponieważ wykonywanie tych czynności polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 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
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zapewnią osobistą realizację zamówienia
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