
Ogłoszenie nr 500078534-N-2017 z dnia 20-12-2017 r.

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna: Świadczenie usług porządkowych oraz
gospodarczo-konserwacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 625607-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 16021646300000, ul. ul. Oleśnicka  4, 46100   Namysłów,
woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 40 248, e-mail sekretariat@zoznamyslow.pl, faks 77 40 40 250.
Adres strony internetowej (url): www.namyslow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług porządkowych oraz gospodarczo-konserwacyjnych.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZM.I.272.52.2017.MA

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych oraz gospodarczo – konserwacyjnych budynków szpitalnych oraz zaplecza
przy użyciu własnej siły roboczej, a także zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej przez okres 24 miesięcy. Przedmiotu zamówienia
obejmuje: a. Całodobową obsługę gospodarczo-konserwacyjną budynków szpitalnych oraz zaplecza (własnymi narzędziami Wykonawcy z
materiałów powierzonych przez Zamawiającego), w zakresie:  wykonywania drobnych remontów,  usuwania awarii,  wykonywania
napraw bieżących instalacji elektroenergetycznej w tym: wymianę żarówek, świetlówek, bezpieczników, naprawę i ewentualną wymianę
gniazd i wyłączników, wymianę uszkodzonych odcinków przewodów elektrycznych, naprawianie sprzętu i odbiorników elektrycznych nie
wymagających uprawnień serwisowych,  wykonywania innych prac zleconych przez kierownika Działu Technicznego, w szczególności z
zakresu utrzymania nieruchomości i urządzeń oraz technicznej obsługi komórek organizacyjnych Zakładu. b. Utrzymanie czystości na terenie
wokół budynków i posesji (własnymi narzędziami i materiałami Wykonawcy):  zamiatanie powierzchni utwardzonych, koszenie trawy oraz
utrzymanie trawników w czystości, przycinanie żywopłotów, pielęgnacja krzewów, podlewanie trawników i krzewów, grabienie liści,
malowanie ławek, malowanie krawężników, opróżnianie koszy, czyszczenie rynien,  w okresie zimowym bieżące utrzymanie w stanie
odśnieżonym chodników, parkingów, dróg i ścieżek oraz zabezpieczenie przed poślizgiem samochodów i osób (sypanie piachem i środkami
chemicznymi w przypadku oblodzenia) - wewnątrz posesji i na zewnątrz - na wjazdach i chodnikach przy ulicy Oleśnickiej i Braterskiej, 
wywóz skoszonej trawy i zeszłych liści oraz pryzmowanie śniegu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. c. Obsługę maszyny myjącej
ciągi komunikacyjne według ustalonego grafiku (środki i maszyna Zamawiającego). d. Dostarczanie butli z gazami medycznymi na oddziały
szpitalne z zachowaniem ekonomicznego wykorzystania zawartości. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania przeszkolonym i
wykwalifikowanym personelem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, gwarantującym wykonywanie usług z należytą
starannością. 3. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 90910000-9 (Usługi sprzątania). Dodatkowe
kody (CPV): 50000000-5 (Usługi naprawcze i konserwacyjne). 50700000-2 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych).
77300000-3 (Usługi ogrodnicze). 77313000-7 (Usługi utrzymania parków). 77314100-5 (Usługi w zakresie trawników). 90620000-9 (Usługi
odśnieżania). 90911200-8 (Usługi sprzątania budynków). 90914000-7 (Usługi sprzątania parkingów). 4. Nie dopuszcza się składania ofert
częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 5.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 8. Zamawiający
zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 9. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca lub
podwykonawca do wykonywania czynności określonych w przedmiocie niniejszego zamówienia zatrudniał osoby na podstawie umów o pracę,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z
zatrudnionymi przez niego pracownikami. 10. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale
podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie
wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 11. Informacja o możliwości
udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia
zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
SIWZ i ofercie. 13. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego – budynki oraz teren wokół nich na działkach nr 833/1, 833/3 i
833/4 k.m. 2 o łącznej powierzchni 1,8115 ha.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 50000000-5, 50700000-2, 77300000-3, 77313000-7, 77314100-5, 90620000-9, 90911200-8, 90914000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 312000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU Marek Jaśnikowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Krasowice 68
Kod pocztowy: 46-100
Miejscowość: Namysłów
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 312000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 312000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 312000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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