
Dz.U./S S123
28/06/2019
300585-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 7

28/06/2019 S123
https://ted.europa.eu/
TED

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

1 / 7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300585-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Dodatkowe usługi szpitalne
2019/S 123-300585

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Kraków
31-501
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok.
20A, 31-501 Kraków
Tel.:  +48 124247046
E-mail: lsendo@su.krakow.pl 
Faks:  +48 124247120
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.su.krakow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
Kraków
31-501
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok
20A, 31-501 Kraków
Tel.:  +48 124247046
E-mail: lsendo@su.krakow.pl 
Faks:  +48 124247120
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.su.krakow.pl

mailto:lsendo@su.krakow.pl
www.su.krakow.pl
www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych
mailto:lsendo@su.krakow.pl
www.su.krakow.pl
a.szmagaj
Podświetlony
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi mycia dezynfekcji sterylizacji narzędzi medycznych i sprzętu medycznego na
udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie w jego pomieszczeniach z wdrożeniem systemu
informatycznego
Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.49.2019.LS

II.1.2) Główny kod CPV
85112000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi
medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego
pomieszczeniach w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2 wraz z
wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
(wraz z załącznikami) i 4 do SIWZ – wzór umowy (wraz z załącznikami). Opis ten należy odczytywać wraz
z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
wykonawców.
Zamawiający informuje, iż w dniu 4.3.2019 r. opublikował na swojej stronie internetowej http://www.su.krakow.pl/
dialog-techniczny „Ogłoszenie o dialogu technicznym”. Zamawiający udostępnił w dokumentacji do obecnego
postępowania przetargowego wszelkie informacje jakie przekazano uczestnikom dialogu, wraz z protokołem
końcowym.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 776 820.00 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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie (Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul.
Jakubowskiego 2).

II.2.4) Opis zamówienia:

http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
http://www.su.krakow.pl/dialog-techniczny
http://www.su.krakow.pl/dialog-techniczny
a.szmagaj
Podświetlony
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi
medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego
pomieszczeniach w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, wraz z
wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.
Zakres świadczenia przedmiotowej usługi (przez 36 miesięcy tj. nie dłużej niż do 15.11.2022 r.):
I. Usługa mycia/ dezynfekcji/ sterylizacji (asortyment podlegający myciu/ dezynfekcji/ sterylizacji):
— wg metody I (wysokotemperaturowej)
I.1. Zestaw jednonarzędziowy - 390 060 zestawów;
I.2. Zestaw I (liczba narzędzi 1-4 szt.) - 30 460 zestawów;
I.3. Zestaw II (liczba narzędzi do 20szt.) - 42 660 zestawów;
I.4. Zestaw III (liczba narzędzi do 50 szt.) - 51 410 zestawów;
I.5. Zestaw IV (liczba narzędzi do 120 szt.) - 61 810 zestawów;
I.6. Zestaw V (liczba narzędzi 120 szt.) - 11 380 zestawów;
— wg metody II (niskotemperaturowej)
I.7. Zestaw jednonarzędziowy - 49 600 zestawów;
I.8. Zestaw I (liczba narzędzi 1-4 szt.) - 860 zestawów;
— inne
I.9. Mycie i dezynfekcja obuwia (ilość par) - 216 000 zestawów;
II. Sprzęt:
II.1. Dostawa czytników kodów ręcznych przewodowych - 26 sztuk;
III. Oprogramowanie:
III.1. Dostawa licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem oprogramowania - 1 licencja otwarta;
III.2. Wsparcie techniczne dostarczonego oprogramowania w okresie trwania umowy - przez 36 miesięcy;
IV. Integracja:
IV. Integracja oprogramowania z systemem HIS Zamawiającego - 1 integracja.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas awaryjnego wykonania usługi w trybie „CITO” / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne oprogramowania / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 776 820.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2022
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wadium wynosi: 250 000,00 PLN.
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2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamówienie
dodatkowe).
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

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 określił warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną)
nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje:
a) co najmniej 1 usługę polegającą na myciu, dezynfekcji i sterylizacji wysoko i niskotemperaturowej sprzętu
medycznego i narzędzi medycznych, na kwotę nie niższą niż 3 000 000,00 PLN przez okres nie krótszy niż 12
miesięcy;
W przypadku gdy wykonawca aktualnie wykonuje usługę Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony,
jeżeli od rozpoczęcia realizacji usługi do dnia wystawienia dokumentów, potwierdzających jej należyte
wykonywanie, upłynęło co najmniej 12 miesięcy, a usługa spełnia pozostałe wymagania określone w niniejszym
punkcie.
b) co najmniej 3 zamówienia polegające na dostarczeniu i wdrożeniu oprogramowania informatycznego
służącego do kompleksowej obsługi sterylizatorni, w tym:
— co najmniej 2 zamówienia polegające na zintegrowaniu oprogramowania służącego do kompleksowej obsługi
Sterylizatorni z systemem HIS (Szpitalnym Systemem Informatycznym),
— co najmniej 1 zamówienie polegające na zintegrowaniu oprogramowania służącego do kompleksowej obsługi
Sterylizatorni z urządzeniami pomiarowymi (ciśnienia, temperatury, przewodności).
W przypadku gdy wykonawca aktualnie wykonuje usługę Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony,
jeżeli od rozpoczęcia realizacji zadania do dnia wystawienia dokumentów, potwierdzających jego należyte
wykonywanie, doszło do dostarczenia i wdrożeniu oprogramowania informatycznego o wymaganiach
określonych w niniejszym punkcie.
2. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej 6 osobami, posiadającymi wykształcenie
technika sterylizacji, gdzie każda z tych osób posiada co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu
zawodu (tj. technika sterylizacji).

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:
Reguluje wzór umowy, będący załącznikiem do specyfikacji.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 05/08/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 05/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków,
Polska,
Kanał elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

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 przedmiotowym postępowaniu komunikacja wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za
pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do Specyfikacji (Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia). Oświadczenie musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
Podpisem elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
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3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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;
4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony 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;
5. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
6. 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 – dokumenty potwierdzające dokona
niepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 6.7.2018 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
9. wykazu usług / zamówień wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 4 latach przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi / zamówienia zostały wykonane,
sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do Specyfikacji, oraz dowodów określających, czy te
usługi / zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku usług / zamówień nadal
wykonywanych poświadczenie należytego wykonywania powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
10. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, (technicy sterylizacji),
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5b do Specyfikacji.
11. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.
Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.
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Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w Specyfikacji.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
4. jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2019

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługa sterylizacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego wraz z transportem dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział ZP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092358112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 10

1.5.2.) Miejscowość: Mogilno

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mpcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-mogilno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

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

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sterylizacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego wraz z transportem dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43cc44fd-8cbd-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022524/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-24 17:45

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011495/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa Sterylizacji Narzędzi Medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_mogilno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_mogilno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
zkorzystaniemzPlatformy:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszejniż 512kb/s,2) komputerklasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram,procesor IntelIV 2GHZ lubjegonowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,
MacOs x 10 4,Linux,lub ichnowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa,
wprzypadkuInternetExplorerminimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript, 5)
zainstalowanyprogramAdobeAcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)
Platformazakupowa.pldziaławedługstandarduprzyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7)
Oznaczenie czasuodbiorudanychprzezplatformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowanywg.czasulokalnegoserwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu
Miar.8)Wykonawca,przystępującdoniniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:a)akceptuje warunkikorzystania zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonymnastronie internetowejpod linkiem wzakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznałistosuje się do Instrukcjiskładaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 9) Zamawiający
nieponosiodpowiedzialności zazłożenie ofertyw sposób niezgodny z Instrukcją korzystania
zplatformazakupowa.pl, w szczególnościza sytuację, gdyZamawiający zapozna się z treścią
ofertyprzedupływem terminu składania ofert (np.złożenie oferty wzakładce „Wyślij wiadomość
doZamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przezZamawiającegoza ofertę handlową i
niebędziebrana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniuponieważ nie zostałspełniony
obowiązeknarzuconyw art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.10)Zamawiającyinformuje, że
instrukcjekorzystania zplatformazakupowa.pl dotyczące wszczególnościlogowania, składania wniosków
owyjaśnienie treściSWZ, składania ofert oraz innychczynnościpodejmowanychw
niniejszympostępowaniu przy użyciuplatformazakupowa.pl znajdują się wzakładce„Instrukcje dla
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Wykonawców" na stronie internetowej podadresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje11) Zamawiającynieprzewidujesposobukomunikowania się z Wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciuśrodkówkomunikacjielektronicznej,wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział II SWZ - Ochrona danych osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział II SWZ - Ochrona danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 9SNspzoz2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 208315,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sterylizacji wysokotemperaturowej (parowej) i
sterylizacji niskotemperaturowej narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.2. Usługa sterylizacji
realizowana będzie sukcesywnie przez okres trwania umowy na podstawie pisemnych zleceń
częściowy (zamówień) przekazywanych przy dostarczaniu rzeczy do sterylizacji. 3.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący
Załącznik nr 2a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90920000-2 - Usługi w zakresie odkażania urządzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441
ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu
ilości zamówienia podstawowego w zakresie 20%. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie
wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowanie do
Wykonawcy zgłoszenia w formie pisemnej. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego
Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne
realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta będzie oceniana zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, przynajmniej 2 (dwie) usługi tożsame z przedmiotem
zamówienia, przez okres co najmniej 6 miesięcy, wynikające z oddzielnych umów o wartości nie
mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda.Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania
okresów wykonywania usług realizowanychw ramach kilku (wielu umów), w celu uzyskania
okresów wymaganych dla wykazania spełnianianiniejszego warunku udziału w postępowaniu.W
przypadku usług będących w trakcie wykonywania, które nie zostały jeszcze
ukończone,Zamawiający wymaga, aby do dnia składania ofert wykonawca faktycznie
zrealizował już usługiprzez okres co najmniej 6 miesięcy.Zamawiający zastrzega, że w sytuacji
składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na
zasadach określonych w art. 118 Ustawy, warunek o którym wyżej mowa w pkt. 2.4., musi
zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego
ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak
możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do
SWZ;2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
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Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:a)
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak
rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z
odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający
jego beneficjentów rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.4)
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa wyżej , lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków
wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń
są analogiczne jak wyżej .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody, że
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5
do SWZ,Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmioty na rzecz których były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku usług okresowych lub nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga, by wykonawca złożył wraz z ofertą, przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
• Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy• Załącznik nr 2 - Formularz cenowy• Załącznik nr 5 -
Wykaz wykonanych usług• Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia
niezbędnych zasobów Wykonawcy• Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników
na umowę o pracę• Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
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1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy, szczegółowe warunki w tym zakresie określono we
wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_mogilno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-01 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-30
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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369526-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Usługi w zakresie odkażania urządzeń
2022/S 130-369526

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św Barbary w Sosnowcu
Adres pocztowy: Plac Medyków 1
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Broniszewska
E-mail: zam.publ@wss5.pl 
Tel.:  +48 323682449
Faks:  +48 323682012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wss5.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wss5

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wss5
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wss5
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie sterylizacji wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej narzędzi 
chirurgicznych, sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego (...)
Numer referencyjny: 38/PNE/DOT/2022

II.1.2) Główny kod CPV
90920000 Usługi w zakresie odkażania urządzeń
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
-świadczenie kompleksowej całodobowej usługi w zakresie sterylizacji wysokotemperaturowej, 
niskotemperaturowej narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej i materiału 
opatrunkowego na sprzęcie Wykonawcy przy użyciu urządzeń stanowiących własność Wykonawcy 
I zapewnionego przez Wykonawcę personelu
-wydzierżawienie Zamawiającemu narzędzi chirurgicznych,
-modernizacja pomieszczeń polegającą na wykonaniu robot budowlanych objętych dokumentacja projektową 
pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego.
Pełny opis zamówienia określony jest w SWZ oraz w załącznikach do SWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
33169000 Przyrządy chirurgiczne
33191100 Urządzenia sterylizujące
45000000 Roboty budowlane
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
90920000 Usługi w zakresie odkażania urządzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Szczegółowe informacje oraz sposób realizacji zamówienia zawierają poniższe załączniki do SWZ:
a) załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy;
b) załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ;
c) załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej
d) załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp;
e) załącznik nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy;
f) załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia
g) załącznik nr 6a do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowy dotyczący pakietów 
sterylizacji;
h) załącznik nr 6b do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowy dotyczący narzędzi 
chirurgicznych;
i) załącznik nr 6c do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowy dotyczący sprzętu;
j) załącznik nr 6d do SWZ - opis przedmiotu zamówienia opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych 
(dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót)
k) załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
l) załącznik nr 8 do SWZ – zobowiązanie innego podmiotu;
m) załącznik nr 9 do SWZ – oświadczenie Wykonawcy /Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia dotyczące wykluczenia w związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską;
n) załącznik nr 10 do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące wykluczenia w 
związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską;
o) załącznik nr 11 do SWZ – wykaz usług
p) załącznik nr 12 do SWZ – wykaz osób
q) załącznik nr 13 do SWZ – Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez 
polskie prawo.
Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia 
przedstawionego w SWZ – zgodnie z art. 101 ust. 4, 5 i 6 ustawy Pzp, jednak są zobowiązani wykazać, 
że oferowane przez nich rozwiązania spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. 
Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w 
szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszym SWZ dla osiągnięcia 
oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia.
W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym 
przedstawić oferowane rozwiązanie oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i 
analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikać będzie, że są one w pełni równoważne do wskazanych 
przez Zamawiającego urządzeń, materiałów, technologii w dokumentacji postępowania. Zaproponowane 
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rozwiązanie równoważne powinno posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia, oraz 
spełniać wymagania określone w dokumentacji postępowania.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji:
- minimum 14 dni na usługi sterylizacji za wyjątkiem pakietów okulistycznych, gdzie wymagane minimum 
gwarancji wynosi 2 godziny,
- minimum 24 miesięcy na przekazane do użytku Zamawiającego narzędzia chirurgiczne jednak nie krócej niż 
gwarancja udzielana przez producenta,
- 102 miesiące na wykonane roboty budowlane z uwagi na fakt, iż Wykonawca będzie świadczył usługi w 
modernizowanych przez siebie pomieszczeniach.
Niezależnie od okresu udzielanej przez Wykonawcę gwarancji, Zamawiającemu przysługują wszystkie prawa 
wynikające z rękojmi za poszczególne zakresy zamówienia w okresach wynikających z przepisów prawa.(...)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas awayjnego wykonania usługi "cito" / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość osób wyznaczonych do realizacji usługi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii sprzętu / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 120
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Podstawy wykluczenia art.108 ust 1 oraz 2 oraz 109 ust. 1 pkt. 4,5,7,8- Dok na potwierdzenie :JEDZ oraz zał 
9,10 oraz dokumenty na wezwanie zgodnie z SWZ.
Zamawiający wymaga od Wykonawca ubezp. od O.C. w zakresie prowadzonej dział. związanej z przed. zam. 
na sumę 3 000 000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 
600 000,00 zł .

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 w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub posiadał zdolność kredytową na kwotę, co 
najmniej 3 000 000,00 zł
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 117 ustawy Pzp określa warunki udziału w postępowaniu dla 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. konsorcjum, spółki cywilne) spełnią warunek udziału w 
postępowaniu, jeżeli jeden z nich lub wspólnie będą posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową na 
żądaną kwotę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
-JEDZ oraz informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 
miesiące przed jej złożeniem

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
w zakresie posiadanego doświadczenia: Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że wykonał, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną porównywalną do udzielanego 
zamówienia usługę obejmującą swoim zakresem usługę mycia, dezynfekcji, sterylizacji wysoko i nisko 
temperaturowej narzędzi i odzieży operacyjnej trwającą, przez co najmniej 12 miesięcy na kwotę, co najmniej 1 
500 000,00 zł brutto
Zamawiający informuje, iż:
- porównywalne usługi nie oznaczają usług takich samych lub identycznych, ale jedynie, że stopień 
skomplikowania wykonanych usług był pod względem technicznym lub organizacyjnym na takim samym 
poziomie, stopniu trudności ich wykonania, co przedmiot zamówienia;
- w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych dotychczas zrealizowany zakres usługi musi być 
wykonany przez okres, co najmniej 12 miesięcy, a zrealizowana wartość to co najmniej 1 500 000,00 zł brutto
- na podstawie art. 117 ustawy Pzp określa warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o zamówienie (np. konsorcjum, spółki cywilne) spełnią warunek udziału w postępowaniu, jeżeli jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże się posiadanym doświadczeniem i zrealizuje 
zakres do realizacji których to doświadczenie jest wymagane tj. usługę trwającą przez okres, co najmniej 12 
miesięcy na kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł brutto.
b) w zakresie dysponowania osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
b)1 1 osobą odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości tj.: kierującą i nadzorującą procesem 
sterylizacji posiadającą ukończony kurs dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących 
wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych;
b)2 6 osobami odpowiedzialnymi za jakość usług posiadającymi wykształcenie kierunkowe odpowiadające 
zatrudnieniu na stanowisku do sterylizacji tj.: tytuł technika sterylizacji medycznej z co najmniej 12 miesięcznym 
doświadczeniem;
b)3 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – Kierownik budowy - posiadającą 
uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane 
przepisami prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z doświadczeniem co najmniej 5 
letnim, która kierowała robotami budowlanymi o wartości 2 500 000,00 zł brutto ze wskazaniem Inwestora i 
lokalizacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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-JEDZ oraz
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - złożone zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
- złożone zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SWZ:
a) wykaz narzędzi chirurgicznych – załącznik nr 6b do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz 
asortymentowy, złożony z ofertą. Formularz stanowi treść oferty, którego Wykonawca nie będzie mógł 
uzupełnić.
b) wykaz sprzętu przeznaczonego do świadczenia usługi – załącznik nr 6c do SWZ – opis przedmiotu 
zamówienia – formularz asortymentowy, złożony z ofertą. Formularz stanowi treść oferty, którego Wykonawca 
nie będzie mógł uzupełnić
c) Oświadczenie, że sprzęt na którym będzie świadczona usługa sterylizacji posiada dokumenty wymagane 
przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach 
ochrony zdrowia w RP - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 13 do SWZ.
d) Karty katalogowe/ opisy / foldery / fotografie / informacje producenta / ulotki / prospekty oferowanego 
asortymentu z opisem produktów, potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, w 
których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi); Dokumenty 
lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
c) Certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych produktów;
d) analiza porównawcza dotycząca równoważności zaoferowanego sprzętu zgodna z opisem przedmiotu 
zamówienia (jeżeli dotyczy)

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które są zawarte w załączniku nr 5 do SWZ projektowane 
postanowienia umowy.
3. Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek na poczet realizacji zamówienia – warunki szczegółowo opisane 
w Załączniku nr 5 do SWZ
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
W siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny nr. 5 im. św. Barbary, pl. Medyków 1, 41-200. Otwarcie 
ofert następuje na platformie zakupowej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zamawiający wymaga odbycia obowiązkowej wizji lokalnej, aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem 
gdzie będzie wykonywany niniejszy przedmiot zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby 
uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty.
RODO:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary 
w Sosnowcu;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e- 
mail: iod@wss5.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, 
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może 
zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa 
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 
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lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej 
skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
VI.4)
Procedury odwoławcze

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2022
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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257084-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie odkażania urządzeń
2021/S 098-257084

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Adres pocztowy: ul. Banacha 1a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-097
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Bocian, Grzegorz Józefiak
E-mail: uck@sowislo.com.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://uckwum.pl
Adres profilu nabywcy: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi w zakresie procesu dekontaminacji: mycia, dezynfekcji i sterylizacji, gwarantującego 
sterylny produkt – narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego – DZPUCK.262.042.2021
Numer referencyjny: DZPUCK.262.042.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90920000 Usługi w zakresie odkażania urządzeń

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie procesu dekontaminacji: mycia, dezynfekcji i 
sterylizacji, gwarantującego sterylny produkt – narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego na potrzeby, 
UCK WUM wraz z dzierżawą pomieszczeń i transportem do lokalizacji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1a–1c oraz 2a–2d do SWZ.
2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących 
Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących Załącznik nr 4 
do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

21/05/2021 S98
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4

a.szmagaj
Podświetlony

a.szmagaj
Podświetlony

a.szmagaj
Podświetlony



Dz.U./S S98
21/05/2021
257084-2021-PL

3 / 4

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, albowiem usługi sterylizacji są niezbędne dla zachowania 
ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, a obecna umowa w tym zakresie obowiązuje do dnia 30 czerwca 
2021 r. Ponadto wcześniejsze ogłoszenie postepowania było utrudnione ze względu na konsolidację trzech 
podmiotów leczniczych i konieczność ujednolicenia sposobu świadczenia usługi dla nowopowstałego podmiotu, 
tj. UCK WUM.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/06/2021
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 05/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/06/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez automatyczne odszyfrowanie złożonych za pośrednictwem platformy ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Marzec–kwiecień 2024.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.
2. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia przed zawarciem umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania zostały określone w rozdziale VI SWZ.
4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, określa rozdział VIII SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 22/458-78-00
Faks:  +48 22/458-78-01

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie 
o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców.
2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zostały uregulowane w rozdziale XXI SWZ.

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
Tel.:  +48 22/458-78-00
Faks:  +48 22/458-78-01

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2021
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)	Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;2)	odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej , lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak wyżej .
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)	wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ,Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz których były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług okresowych lub nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
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	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-01 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_mogilno
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-01 09:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-30
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