
Ogloszenie nr 510053104-N-2020 z dria25-03-2020 r.

Zesptil Opieki Zdrowotnej: Uslugi transportu wewnqtrzszpitalnego odpad6w oraz sprz4tania i
utrzymania terenu wok6l obiekt6w Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

OGI,OSZENIE O UDZIELENIU ZAM6WIENIA - Uslugi

Zamieszczanie o gloszenia:
obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy:
zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsprilfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej
nie

Zam6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamriwieri Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 5 I 0164-N-2020

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zam6wieri Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitalna
22,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, pafrstwo Polska, tel. +48338723111, e-mail
zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723 1 I 1.

Adres strony intemetowej (url): www.zozsuchabeskidzka.pl
r.2) RODZAJ ZAMAWTAJ.{CEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakiad opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

II.1) Nazrva nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego:
Ustugi transportu wewn4trzszpitalnego odpad6w oraz sprz4lania i utrzymania terenu wok6l
obiekt6w Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Numer referencyjny (i eze li dotyczy) :

zoz.v.0101DZP/05/20
II.2) Rodzaj zam6wienia:

Uslugi
II.3) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoSt, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t
budowlanych lub okreilenie zapotzebowania i wymagafi ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie uslug transportu wewnqtrzszpitalnego odpad6w,

kompleksowe sprz4tanie terenu i pielggnowanie teren6w zielonych wok6l obiekt6w Zespolu

Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. W celu prawidiowej realizacji pelnego zakresu

zam6wienia Wykonawca zapewni odpowiedni4 iloSi personelu, sprzqtu i Srodk6w

Utrzymywanie czystosci, ladu i estetyki wok6l obiekt6w szpitala (ulic wewngtrznych, plac6w,

teren6w zielonych, l4dowiska helikopter6w), usuwanie Sniegu i lodu, usuwanie odpad6w

pochodzqcych z oczyszczaniaulic wewngtrznych, plac6w i teren6w zielonych oraz nadmiaru

Sniegu i lodu. Na utrzymanie teren6w zervngtrznych skladaj4 sig: - caloroczne biei4ce
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Dodatkowe kody CPV. 77300000-3, 90610000-6, 90620000-9, 90511400-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.l) TRYB UDZIELENIA ZAMoWIENIA
P rzetar g nieograniczony

III.2) Ogloszenie dotycry zakofczenia dynamicznego systemu zakup6w
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM6WIENIA

IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMoWIENIA t 25 /03 t2020
IV.2) Calkowita wartoSd zam6wienia

Warto5d bez VAT 394056.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od malych i Srednich przedsigbiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawc6w z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej:
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawc6w z pafstw niebgdqcych czlonkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drog4 elektroniczn4: 0

lY.4) LICZB A ODRZUCONYCH OFERT: 0

utrzymanie w czystosci i bezpiecmego korzystania nawierzchni i otoczenia: chodnik6w,
parking6w, dr6g dojazdowych i wewnEtrznych, l4dowiska i schod6w na zewn4trz budynku
szpitala (oddnie2anie, zamiatanie, sprzqtanie, odchwaszczanie, utrzymanie czystosci koszy,
usuwanie odpad6w pochodz4cych za sprz4tania) - sezonowa pielggnacja teren6w zielonych, tl.
trawnik6w, klomb6w kwiatowych, nasadzeri (kzew6w i drzew) poprzez nawoZenie,
odchwaszczanie, pizycinanie, sadzenie, spulchnianie, sianie i koszenie trawy wg. potrzeb,
grabienie i usuwanie pozostaloSci rodlinnych - utrzymywanie ci4g6w komunikacyjnych,
chodnik6w, l4dowiska helikopter6w wraz z dojazdem w okresie zimowym, w szczeg6lnosci
poprzez usuwanie sniegu i lodu, posypywanie piaskiem i srodkami chemicznymi, a w przypadku
duzej ilodci zalegal4cego sniegu, utrudniaj4cego w nadmiemy spos6b komunikacjg, poprzez jego
usunigcie i wyw6z z terenu nieruchomosci na wlasny koszt i wlasnym staraniem wykonawcy.
Czynno6ci w ramach odgamiania dniegu i lodu oraz posypywania gololedzi piaskiem i drodkami
chemicznymi, bgd4 wykonywane w wielokrotnosci wymuszonej przez warunki pogodowe. w
czasie opad6w wykonawca zapewni taki stopieri ,,czystoSci', dr6g komunikacyjnych, kt6ry
umo2liwia normalne i bezpieczne korzystanie z nich. wykonawca wlasnym staraniem i na
wtasny koszt zabezpiecry ruezbgdnq ilosi piasku i srodk6w chemicznych, niezbgdnych do
posypywania nawierzchni i likwidacji gololedzi. Piasek bgdzie przechowywany w estetycmych
pojemnikach z tworzyw sztucmych, oznakowanych napisem ,,piasek do akcj i zimowej,,,
dostarczonych przez wykonawcg przed sezonem zimowym i ustawionych w miejscach
ustalonych z zamawiajqcym. Po zakoriczeniu sezonu zimowego wykonawca we wlasnym
zakresie usunie pojemnik i pozostaly piasek.

II.4) Informacja o czgSciach zamdwienia:
Zam6wienie bylo podzielone na czgsci:

nie
II.5) Gl6wny Kod CPV: 90910000-9
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rv.s) NAzwA r ADRES WYKONAWCY, KToREMU UDZIELONO ZAMoWIENIA
Zam6wienie zostalo udzielone wykonawcom wsp6lnie ubiegaj4cym sig o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Ochrony Security sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jabloniowa 5a
Kod pocztowy: 41-200
Miejscowo36: Sosnowiec
IGaj/woj.: Slqskie

Wykonawca jest malym/Srednim przedsigbiorcq:
tak
Wykonawca pochodzi z innego pafstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bgd4cego czlonkiem Unii Europejskiej:
nie

rv.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
uMowY oRAz o oFERTACH Z NAJNTZSZA r NAJWYZSZ.{ CEN,{/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartoSd umowy 449074.08
Oferta z najni2szq cenq/kosztem 397518
Oferta z najwy2sz4 cenq,/kosztem 2056678.32
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgSci zam6wienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto36 lub procentowa czgSi zam6wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMoWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
oGLOSZENTA, ZAMoWTENIA Z WOLNEJ R4Kr ALBO ZAPYTANTA O CENE

323 2020-03-25,06:39

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

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podad uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaSnid, dlaczego
udzielenie zam6wienia jest zgodne z przepisami.




