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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
ul. Partyzantów 2/4
Pruszków
05-802
Polska
Osoba do kontaktów: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
Tel.: +48 227391384
E-mail: zp@mscz.pl
Faks: +48 227391368
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tworki.eu
Adres profilu nabywcy: http://tworki.eu/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.tworki.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://mscz.ezamawiajacy.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonywanie czynności porządkowych i pomocniczych, będących w związku z usługami medycznymi, w
oddziałach szpitalnych oraz pomieszczeniach medycznych MSCZ
Numer referencyjny: ZP/AM/25/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90900000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności porządkowych i pomocniczych, będących w związku z
usługami medycznymi, w oddziałach szpitalnych oraz pomieszczeniach medycznych MSCZ. Zakres czynności
objętych przedmiotem zamówienia obejmuje sprzątanie, mycie, czyszczenie, odkurzanie, szorowanie,
dezynfekcję powierzchni pionowych i poziomych, sprzętów i wyposażenia trwałego oraz pomoc pielęgniarkom w
obsłudze pacjentów (szczególnie w opiece nad osobami leżącymi i unieruchomionymi). Przedmiot zamówienia
realizowany jest przez całą dobę, w formie maksymalnie 24-godzinnych dyżurów. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: 1) Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
2) Załącznik nr 2.1. – Wykaz roboczogodzin; 3) Załącznik nr 2.2. – Protokół kontroli; 4) Załącznik nr 2.3. –
Procedura sprzątania, mycia i dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętu użytkowego; 5) Załącznik nr 2.4. –
Procedura postępowania z bielizną szpitalną.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
MSCZ, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności porządkowych i pomocniczych, będących w związku z
usługami medycznymi, w oddziałach szpitalnych oraz pomieszczeniach medycznych MSCZ. Zakres czynności
objętych przedmiotem zamówienia obejmuje sprzątanie, mycie, czyszczenie, odkurzanie, szorowanie,
dezynfekcję powierzchni pionowych i poziomych, sprzętów i wyposażenia trwałego oraz pomoc pielęgniarkom w
obsłudze pacjentów (szczególnie w opiece nad osobami leżącymi i unieruchomionymi). Przedmiot zamówienia
realizowany jest przez całą dobę, w formie maksymalnie 24-godzinnych dyżurów. Przedmiot zamówienia
wykonywanybędzie w następujących oddziałach oraz pomieszczeniach medycznych: 1) oddziały szpitalne:
Oddział II DE, IV, VIIA, VI, X, XI z Izbą Przyjęć, VIII A i B, XII Oddział Dzienny – IV, Oddział Dzienny – przy
torach, Oddział Dzienny – XIII, Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) – przez 8 m-cy obowiązywania umowy;
dodatkowy oddział szpitalny – w ostatnich 4 m-cach obowiązywania umowy. 2) pomieszczenia diagnostyczne:
Rentgen (RTG), Rezonans Magnetyczny (MRI), Pracownia Elektroencefalografii (EEG), Tomograf Komputerowy
(TK), Gabinety Konsultantów, Punkt Pobrań Materiałów do Badań.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie certyfikatu programu "Gwarant Czystości i Higieny" / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 35
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 70.000,00 PLN. Forma wniesienia wadium zgodnie z
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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp w zakresie określonym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, tj. warunki dotyczące sytuacji
ekonomicznej, tzn. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 2.000.000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp w zakresie określonym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, tj. warunki dotyczące zdolności
technicznej i zawodowej, tzn. wykażą się doświadczeniem polegającym na wykonaniu lub wykonywaniu,
w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, 3 usług polegających na wykonywaniu czynności porządkowych, w tym co najmniej 2 usług
wykonywania czynności porządkowych i pomocniczych będących w związku z usługami medycznymi, w
podmiocie leczniczym zapewniającym całodobowe świadczenia zdrowotne, o wartości minimum 200.000,00
PLN brutto każda.

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:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załączniku nr 2 do SIWZ oraz w
projekcie umowy - Załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

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: 23/12/2019
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: 23/12/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów2/4,
05-802 Pruszków, budynek Dyrekcji, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych (pok. nr 20).

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. Zamawiający, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia do Umowy zmian w przypadkach i zakresie opisanym poniżej: 1) w przypadku zmiany przepisów
prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub
Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu lub terminu realizacji
Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, o ile nie prowadzi to do
naruszenia przepisów ustawy Pzp i innych postanowień Umowy; 2) zmiana postanowień Umowy w zakresie jej
terminu, zakresu i wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca z rozpoczęcia prac nad uchwaleniem lub nowelizacją
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy, a przewidywany
kierunek zmian wskazuje na potrzebę wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia świadczeń stanowiących
Przedmiot Umowy w oczekiwaniu na dokonanie zmian w przepisach prawa; 3) zmiana terminu realizacji
Umowy, gdy zaistnieje przerwa w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego
lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie
można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania.
2. Zamawiający jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Umowie, w przypadku, gdy dotychczasowego
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia,
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podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy.
3. Strony są uprawnione do wprowadzenia zmiany Umowy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w okolicznościach i na zasadach określonych w dziale VI
ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/11/2019

