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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:575779-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakopane: Usługi sprzątania
2020/S 233-575779

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej
Adres pocztowy: ul. Gładkie 1
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Kolasa
E-mail: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl 
Tel.:  +48 182015045
Faks:  +48 182014632
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalodrodzenie.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:
Sprzątanie szpitala
Numer referencyjny: A.ZP-271-19/20

II.1.2) Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku przyszpitalnego 

(część administracyjna) o łącznej pow. ok. 5 600 m2 przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz poradni 

specjalistycznej zlokalizowanej przy ul. ks. Stolarczyka 12 w Zakopanem o powierzchni 84,77 m2, jak 
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również usługi w zakresie: gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z 
depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków 
dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania bloku operacyjnego, Zakładu Patomorfologii i sterylizatorni oraz 
dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach, gabinetach zabiegowych 
oraz na salach wzmożonego nadzoru.

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane oraz ul. ks. Stolarczyka 12, 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku przyszpitalnego 

(część administracyjna) o łącznej pow. ok. 5 600 m2 (z czego 307 m stanowi pomieszczenie wentylatorni 

na IV piętrze i ok. 350 m2 pomieszczenia techniczne w piwnicach) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz 

poradni specjalistycznej zlokalizowanej przy ul. ks. Stolarczyka 12 w Zakopanem o powierzchni 84,77 m2, jak 
również usługi w zakresie: gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z 
depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków 
dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania bloku operacyjnego, Zakładu Patomorfologii i sterylizatorni oraz 
dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach, gabinetach zabiegowych 
oraz na salach wzmożonego nadzoru. Wykaz pomieszczeń do utrzymania czystości zawiera załącznik nr 5 do 
SIWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania procedur obowiązujących w szpitalu, w tym: instrukcji 
utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni szpitalnych (zał. nr 1 do SIWZ), instrukcji postępowania z 
odpadami (zał. nr 2 do SIWZ), instrukcji postępowania z bielizną szpitalną (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz 
regulaminu przechowywania rzeczy osobistych pacjenta w magazynie depozytu-szatni (załącznik nr 4 do 
SIWZ).
3. W celu należytego wykonania przedmiotowej usługi Wykonawca powinien zagwarantować w szczególności:
— odpowiednią ilość osób, z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem uwzględniającymi specyfikę 
pracy w jednostkach służby zdrowia (m.in. reżimy i procedury szpitalne, narażenie na czynniki chemiczne i 
biologiczne), z tym, że nie mniej niż 6 osób w ciągu dnia od poniedziałku do piątku (tj. min. 4 osoby w godzinach 
od 7.00 do 19.00 na oddziałach, 1 osoba będąca koordynatorem pracy ekipy sprzątającej obecna na terenie 
placówki Zamawiającego od godz. 7.00 do 15.00), w sobotę i niedzielę (święta) wymagane osoby pracujące 
w oddziałach i zajmujące się transportem wewnętrznym, oraz w każdy dzień tygodnia 1 osobę w godzinach 
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19.00–7.00 – zabezpieczającą wszystkie prace interwencyjne w całym budynku szpitala. Zamawiający wymaga, 
by Wykonawca zatrudnił na umowę o pracę osoby skierowane do wykonania usługi na 3 oddziałach szpitala,
— jest zobowiązany do stosowania przy wykonywaniu usługi utrzymania czystości odpowiedniej technologii i 
profesjonalnych maszyn,
— zorganizuje transport (odpady, bielizna czysta i brudna, materiały eksploatacyjne) z osobnym personelem, 
wykluczający wychodzenie z oddziałów pracowników w czasie pracy,
— obowiązany jest do prowadzenia magazynu czystej i brudnej bielizny, transportu tej bielizny oraz 
przyjmowania z pralni i wydawania do pralni, prowadzenia ewidencji bielizny (dotyczy to także odzieży 
pracowniczej),
— musi zapewnić wszystkie niezbędne środki czystości i dezynfekcji, dopuszczone do stosowania w obszarze 
medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: normą PN-EN 14885 „Chemiczne 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Zastosowanie norm europejskich dotyczących chemicznych środków 
dezynfekcyjnych i antyseptycznych” oraz wytycznymi europejskimi w tym zakresie; przepisami ustawy z dnia 
9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2231), ustawy z dnia 25 lutego 2011 
r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1225), ustawy z dnia z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186), ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 3 
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

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 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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 199-482828

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

30/11/2020 S233
https://ted.europa.eu/TED

3 / 5

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482828-2020:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S233
30/11/2020
575779-2020-PL

4 / 5

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej (tj. oferty przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny, 
kryterium jakości usługi), złożonej przez konsorcjum firm: Impel System Sp. z o.o. – lider, Impel Facility Services 
Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław w sposób istotny przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, 
który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3 312 243,63 PLN. Z uwagi na to, że 
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem do 
ceny oferty najkorzystniejszej, zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
3. 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 pkt 2 zdanie drugie, albo w terminie 
15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. 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 internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 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.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2020
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