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Ogłoszenie nr 510284093-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu: Usługa utrzymania czystości terenów
placówek ZLA w Oświęcimiu w 2020 roku

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: 636288-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Krajowy numer identyfikacyjny
35713847200000, ul. ul. Garbarska  1, 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.
33 844 42 95, 33 843 00 06 , e-mail sekretariat@zlaoswiecim.pl, faks 33 843 00 68. 
Adres strony internetowej (url): www.zlaoswiecim.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usługa utrzymania czystości terenów placówek ZLA w Oświęcimiu w 2020 roku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ADM-27-02(1)-BT/19

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: 

Opis zadania wraz z parametrami technicznymi: 1) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w
następujących placówkach Zamawiającego: a) Przychodnia Rejonowa nr 1, ul. Żwirki i Wigury
5, 32-600 Oświęcim, b) Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim, c)
Przychodnia Rejonowa nr 3, ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim, d) Przychodnia Rejonowa nr
4, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, 2) Łączna powierzchnia do utrzymania czystości – ok.
5180 m2 (bez obmiaru terenów zewnętrznych). 3) Środowisko do utrzymania w czystości
zostanie podzielone na cztery strefy higieniczne: a) Obszar ścisłej czystości medycznej (ok.
70%) charakteryzujący się koniecznością utrzymania wysokiego standardu czystości fizycznej i
bakteriologicznej. Wymagana będzie dezynfekcja ciągła powierzchni dotykowych (w każdym
dniu sprzątania) oraz dezynfekcja pozostałych powierzchni czyszczenia okresowo 1 raz na
tydzień. Jako powierzchnię dotykową Zamawiający rozumie powierzchnię czyszczenia w
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pomieszczeniu narażoną na fizyczny kontakt z elementem skażonym (materiał potencjalnie
zakaźny, zużyte opatrunki, odpady medyczne itp.), tj. łóżka, kozetki, krzesła, blaty, umywalki,
pojemniki na odpady, podłogi, drzwi (klamki i powierzchnia okołoklamkowa), powierzchnie
pokryte flizami (do 2 m wysokości) itp. Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru
zaliczają się gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izolatki, separatki,
magazyny materiałów sterylnych, magazyny zasobów czystych, boksy jałowe, brudowniki oraz
inne pomieszczenia higieniczno-sanitarne do użytku medycznego. Pomieszczenia do
magazynowania niebezpiecznych odpadów medycznych powinny być poddane dezynfekcji, a
następnie umyte po każdym usunięciu odpadów. b) Obszar zwykłej czystości medycznej (ok.
20%) charakteryzujący się koniecznością utrzymania wysokiego standardu czystości fizycznej
oraz średniego standardu czystości bakteriologicznej; wymagana będzie dezynfekcja okresowa
całości powierzchni do czyszczenia nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, toalety - codziennie (o
wymaganiach odnośnie każdego z pomieszczeń Wykonawca będzie informowany przy realizacji
usługi). Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru zaliczają się poczekalnie, hole,
korytarze i inne wewnętrzne ciągi komunikacyjne oraz łazienki i sanitariaty. c) Obszar ścisłej
czystości fizycznej (ok. 5%) charakteryzujący się utrzymaniem wysokiego standardu czystości
fizycznej przy zachowaniu czystości bakteriologicznej. Dezynfekcja w odniesieniu do
wybranych pomieszczeń i powierzchni nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy. Wymaga się
utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru zaliczają się pomieszczenia administracyjne, biura,
pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze, składy niemedyczne i inne podobne stale
użytkowane. d) Obszar czystości ogólnej (ok. 5%) charakteryzujący się utrzymaniem
podstawowego standardu czystości przy zachowaniu czystości bakteriologicznej tylko w
wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach; dezynfekcja wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na
pisemne żądanie zamawiającego i tylko w odniesieniu do wybranych powierzchni i pomieszczeń
- do obszaru zalicza się pomieszczenia piwniczne, pomieszczenia strychowe, pomieszczenia
nieużywane i inne podobne. Zakłada się sprzątanie obszaru czystości ogólnej minimum dwa razy
w miesiącu w odstępie ok. dwutygodniowym. Powyższy podział nie uwzględnia terenów
zewnętrznych; specyfikę utrzymania czystości terenów zewnętrznych określa pkt 4. 4) W ramach
sprzątania terenów zewnętrznych Zamawiający przewiduje wykonywanie następujących robót:
a) codzienne zbieranie odpadów dookoła budynków, b) zamiatanie chodników i dróg
dojazdowych z częstotliwością 2 razy na tydzień (z wyłączeniem okresu zimowego), c)
odchwaszczanie chodników 2 razy w roku w okresie wegetacji (1x czerwiec, 1x wrzesień), d)
koszenie trawy 6 razy do roku w okresie wegetacji (maj – 1x; czerwiec – 2x; lipiec – 1x; sierpień
– 1x; wrzesień – 1x; za wyjątkiem m-ca czerwca odstępy między koszeniami nie krótsze niż 21
dni), wraz z zapewnieniem niezwłocznego wywozu skoszonej trawy, e) usuwanie opadłych liści
(w okresie jesiennym wrzesień - grudzień; 2 razy na rok) z zapewnieniem ich niezwłocznego
wywozu, f) w okresie zimowym usuwanie nadmiaru śniegu z zewnętrznych ciągów
komunikacyjnych – codziennie przed otwarciem przychodni, a w razie konieczności kilka razy w
ciągu dnia (wyposażenie w środki antypoślizgowe jak piasek, sól lub mieszanki leży po stronie
Wykonawcy), g) w okresie zimowym usuwanie sopli z zadaszeń Przychodni (na bieżąco w
zależności od potrzeb), h) przycinanie żywopłotu przy Przychodni nr 2 - dwa razy w roku (1 x
maj, 1x wrzesień), i) porządkowanie pomieszczenia na odpady komunalne wraz z jego
dezynfekcją min. raz w miesiącu (dla Przychodni nr 3 oraz nr 4). 5) Zamawiający jako dni
realizacji usługi przewiduje dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Sprzątanie należy
przeprowadzać po godzinach pracy placówek, aby nie zakłócać ustalonego porządku pracy w
przychodniach. Wykonawca z chwilą wejścia do każdej z placówek przejmuje pełną
odpowiedzialność za mienie Zamawiającego. 6) W okresie trwania remontów/modernizacji
obiektów Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać na bieżąco czystość w obiekcie, a po
zakończeniu prac remontowych przeprowadzić w sposób gruntowny doczyszczanie
pomieszczeń, które tego wymagają.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90900000-6
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NAZWA: Usługa utrzymania czystości terenów placówek
ZLA w Oświęcimiu w 2020 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

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: 31/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 227642.28 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
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: 
tak

Nazwa wykonawcy: ERA Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Katowicka 16B 
Kod pocztowy: 41-500 
Miejscowość: Chorzów 
Kraj/woj.: śląskie 

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

Nazwa wykonawcy: NOVIA Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 34 
Kod pocztowy: 41-500 
Miejscowość: Chorzów 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
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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 344765.28 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 344765.28 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 344765.28 
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. 


