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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Osoba do kontaktów: Urszula Gawin
31-913 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126229487
E-mail: zpubl@interia.pl
Faks: +48 126444756

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zeromski-szpital.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkuren-
cyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-
e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na ad-
res: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

mailto:zpubl@interia.pl?subject=TED
http://www.zeromski-szpital.pl/
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I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala Specjalistyczne-
go im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dosta-
wy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadcze-
nia usług: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skar-
pie 66, 31-913 Kraków.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości 
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66,
31-913 Kraków przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Świadczenie usług czystości obejmuje:
a. Utrzymanie czystości w obiektach szpitalnych – strefa „biała” i „szara”
b. Utrzymanie czystości na zewnątrz obiektów szpitalnych
Ogółem powierzchnia pozioma do sprzątania w budynkach Szpitala wynosi 21 469 m²
1) powierzchnia pozioma (sprzątanie zwykłe – strefa szara) – 7 096 m²
2) powierzchnia pozioma szpitalna (strefa biała) – 14 373 m²
3) powierzchnia zewnętrzna (dróg, chodników, parkingów) 2 ha
Sprzątanie obejmuje:
mycie lub mycie i dezynfekcję codziennie, oraz wg potrzeb (oraz inne czynności zgodnie z 
wykazami)

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

usługa całodobowa – Szpitalny Oddział Ratunkowy, Blok Operacyjny, Sale porodowe, sala 
cięć.
Uwaga:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowego zmniejszania czyszczonych powierzchni 
w przypadku remontów lub innych przyczyn powodujących wyłączenie danej powierzchni z 
czasowego użytkowania.
b) Zamawiający może wyłączyć z utrzymania czystości część powierzchni wewnątrz budyn-
ków Szpitalnych. O zamiarze wyłączenia części powierzchni Zamawiający zawiadomi Wyko-
nawcę na piśmie.
c) Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększania lub zmniejszania zakresu usług z przy-
czyn organizacyjnych wynikających z procesu restrukturyzacji Zamawiającego.
Szczegółowe zestawienie powierzchni przewidzianej do świadczenia usług w poszczególnych
budynkach stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Wymagania ogólne i sanitarno – epidemiologiczne.
2.1. Świadczenie usług odbywać się będzie własnymi pracownikami, własnym sprzętem, wła-
snymi środkami czystości oraz preparatami dezynfekującymi Wykonawcy.
Środowisko Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego podzielono na trzy obszary 
oraz strefy higieniczne:
A. Obszar medyczny – STREFA BIAŁA - dezynfekcja okresowa i ciągła
B. Obszar techniczny – STREFA SZARA – poziom czystości fizycznej.
C. Administracyjno – gospodarczy – STREFA SZARA- poziom czystości fizycznej, dezyn-
fekcja na żądanie w odniesieniu do wybranych pomieszczeń gospodarczych z otoczeniem.
W ramach obszaru medycznego (STREFA BIAŁA) – wydzielono cztery strefy sanitarne.
Strefa I – „ciągłej czystości” (magazyny materiałów sterylnych, magazyny zasobów czystych,
boksy jałowe)- wysoki poziom czystości fizycznej i bakteriologicznej – dezynfekcja ciągła.
Strefa II – „ogólnej czystości medycznej” (sale chorych, komunikacje wewnętrzne, pomiesz-
czenia oddziałów zabiegowych, nie zabiegowych, gabinety w których wykonuje się zabiegi 
nieinwazyjne itp.) - dezynfekcja okresowa, bieżąca wg potrzeb.
Strefa III – „czystości zmiennej” (blok operacyjny*, sale porodowe*, centralna sterylizator-
nia*, Oddział Noworodków*, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii*, Odcinki wzmo-
żonego nadzoru, Oddział Obserwacyjno Zakaźny z Pododdziałem, gabinety zabiegowe, opa-
trunkowe, izolatki, separatki, sale pooperacyjne – dezynfekcja ciągła, w większości wysokie-
go stopnia.
Uwaga * pomieszczenia wymagające utrzymania najwyższego poziomu higieny oraz czysto-
ści bakteriologicznej.
Strefa IV – „ciągłego skażenia” (pomieszczenia higieniczno–sanitarne, brudowniki, składy 
brudne) – dezynfekcja ciągła.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamó-
wienia
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II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90910000, 90911200, 90911300, 90914000, 90918000, 90610000, 90620000, 90630000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000
PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Forma wpłaty wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościo-
wo-kredytowej,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz.275).
3. Wadium wniesione w pieniądzu.
1) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy Zama-
wiającego:
Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków nr 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002. 
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Fakt wniesienia wadium należy potwierdzić poprzez dostarczenie Zamawiającemu kopii do-
wodu wpłaty.
2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca Wykonawcy wraz z odsetkami wyni-
kającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszo-
nym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachu-
nek wskazany przez Wykonawcę.
4. Wadium wniesione w innej formie.
1) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołą-
czyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu stanowiącego zabezpie-
czenie wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć razem z ofertą nie zszywając go z 
nią.
2) Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żąda-
nie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 
5 ustawy.
3) Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/ poręczenia nie był krótszy niż okres
związania ofertą, tj. 60 dni.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium:
1) Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważ-
nieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najko-
rzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt III.1.1) ppkt.I.6.1. ;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umo-
wy;
3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium w przypadkach wskazanych powyższej w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego roz-
strzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wy-
znacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie za-
mówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn le-
żących po stronie Wykonawcy;
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przy-
czyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 
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3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najko-
rzystniejszej.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowied-
nich przepisów je regulujących:
Płatność w terminie minimum 30 dni od otrzymania faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić peł-
nomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezento-
wania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zobowiązany jest 
do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. III.2.1) ppkt 1–6 oświadczeń oraz dokumentów.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wy-
brana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców
podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą 
wspólnie działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do reje-
stru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadcze-
nie o braku podstaw do wykluczenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wy-
kazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opła-
caniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał prze-
widziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert.
7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamiesz-
kania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z 
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświad-
czeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodar-
czego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 usta-
wy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedsta-
wienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.2.1) ppkt 1–
6.
9. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
10. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wyko-
nywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat 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 dostawy lub usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. Dowodami tymi są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywa-
nych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uza-
sadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać po-
świadczenia.
Wykonawca musi się wykazać wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech 
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługami 
utrzymania czystości wykonanych lub wykonywanych w specjalistycznym szpitalu wielood-
działowym o wartości minimum 1.000.000,00 zł rocznie brutto każda.
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12. W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisem-
ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na po-
trzeby wykonania zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust 2b ustawy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z 26 ust 2b ustawy, odpo-
wiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
13.Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13.1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospo-
litej Polskiej, składa:
– zamiast dokumentów określonych w punkcie III.2.1) ppkt 2, 3, 4 oraz 6 – dokument lub do-
kumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzają-
ce odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
– zamiast dokumentu określonego w punkcie III.2.1). ppkt 5 – zaświadczenie właściwego or-
ganu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
13.2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, że Wy-
konawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składa-
nia ofert.
13. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma sie-
dzibę lub miejsce zamieszkania,nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie13 
ppkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądo-
wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpo-
wiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
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lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony z 
zachowaniem terminów wskazanych w pkt 13.2.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnie -
nie spełnia, w  oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadcze-
niach wyszczególnionych powyżej.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadcze-
nie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pra-
wo zamówień publicznych.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wysta-
wionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwią-
zanej z przedmiotem zamówienia z klauzulą ubezpieczenia od ryzyka przenoszenia chorób 
zakaźnych.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.4
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zaso-
bów, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wy-
mienionych w pkt.III.2.2) ppkt. 1 - 3.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi posiadać:
1. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN.
2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z klauzulą ubezpieczenia od
ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych na kwotę minimum 1 500 000 PLN.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnie -
nie spełnia, w  oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadcze-
niach wyszczególnionych powyżej.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca musi dysponować:
a) Do utrzymania czystości w Szpitalu (strefa „biała” i „szara”):
1/ Wózki do mycia i dezynfekcji (specjalistyczne dla strefy III preferowane w systemie za-
mkniętym) – min.70 szt.,
2/ Wózki do transportu odpadów komunalnych i medycznych (zamykane) – min. 4 szt. (du-
żych 1,1 m3) zamykanych,
3/ Maszyny do dezynfekcji parą – min. 2 szt.,
4/ Maszyny do szorowania dużych i małych powierzchni – min. 3 szt.,
5/ Mobilne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń przy użyciu nadtlenku wodoru ( spektrum
B, Tbc, V, S (Closlidium). Bezpieczne dla sprzętu elektronicznego, proces dekontaminacji 
dokumentowany. Kubatura dezynfekcji pomieszczenia min. 400 m 3
6/ Polerki,
7/ Odkurzacze do zbierania na mokro i sucho,
8/ Systemy do mopowania,
b) Do utrzymania czystości na zewnątrz Szpitala:
1/ Ciągnik z osprzętem (pług) – min. 1 szt.,
2/ Dmuchawa do liści – min. 1 szt.,
3/ Koliby dwukołowe – min. 4 szt.,
4/ Taczki – min. 3 szt.,
5/ Nożyce spalinowe do żywopłotu – min. 1 szt.,
6/ Drobny sprzęt podręczny (miotły, grabie, szufle, łopaty, widły, nożyce ręczne i inne)
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnie -
nie spełnia, w  oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadcze-
niach wyszczególnionych powyżej.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzial-
nych za wykonanie usługi: nie
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 
lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poni-
żej

1. cena. Waga 95

2. organizacja dekontaminacji. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Zamawiający przepro-
wadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 3 oferty nie-
podlegające odrzuceniu.
Wykonawcy nie rejestrują się sami – konta dla wykonawców uczestniczących w aukcji two-
rzy zamawiający, wpisując wszystkie informacje żądane przez system. Konto wykonawcy 
umożliwi mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji.. LOGIN i HASŁO wykonawcy są gene-
rowane automatycznie przez system, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. 
Celem zwiększenia bezpieczeństwa, system, przy pierwszym logowaniu się wykonawcy na 
konto założone przez Zamawiającego, wymusza dokonanie zmiany HASŁA na nowe.
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej będzie skierowane do wszystkich Wykonaw-
ców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie to zostanie wysłane drogą 
elektroniczna na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

Wykonawcy potwierdzą faxem fakt otrzymania zaproszeń drogą elektroniczną, niezwłocznie 
po ich otrzymaniu, na numer faxu: +48 126444756 lub e-maila kancelaria@zeromski-szpi-
tal.pl
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2. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu.
Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji 
(postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektro-
nicznego - struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich 
bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader.
Oferty winny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą 
przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarów-
no podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji 
wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego 
składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji elektronicz-
nej. W przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługujące-
go składanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum cer-
tyfikacji).
Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym 
Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pełni prawi-
dłową współpracę z przeglądarkami:
Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.
Opera w wersji 9.0 lub wyższej Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej
Z uwagi na fakt, że postąpienia, które wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są 
generowane w postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), wykonawcy biorący 
udział w aukcji elektronicznej winni dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczy-
tywanie plików w ww. formacie.
3. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie
internetowej wskazanej w zaproszeniu, umożliwiającej wprowadzanie niezbędnych danych w 
trybie bezpiecznego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podle-
gające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
4. Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przed-
miotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy 
jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej
5. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie
internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego 
połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej
ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego podpi-
su.
6. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i 
klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w punkcie XV SIWZ.
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7. Wykonawcy w sposób dynamiczny będą informowani poprzez stronę internetową, na któ-
rej prowadzona jest aukcja o aktualnej pozycji swojej oferty.
8. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca
może złożyć dowolna liczbę postąpień.
9. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji elektronicznej wiążąca jest ocena dokonana na 
podstawie oferty pisemnej złożonej w postępowaniu.
10. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą 
ceną niż uznana za najkorzystniejszą na podstawie oceny oferty pisemnej, zwycięzca zobo-
wiązany będzie w terminie 3 dni roboczych bez wezwania ze strony Zamawiającego, przed-
stawić ponownie wypełniony formularz cenowy, uwzględniający wynik aukcji. Poszczególne 
ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż te podane w formularzu cenowym załączonym do
oferty. Ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była,
co najwyżej równa cenie realizacji, która wygrała aukcje elektroniczną. W Formularzu Oferty
należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji 
elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załą-
czyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do re-
prezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonaw-
cy w aukcji elektronicznej.

11. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://au-
kcje.uzp.gov.pl/

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 35/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu 
opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.12.2014 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia-
łu w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.12.2014 - 11:00
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Miejscowość: 

Sala Konferencyjna Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. 
Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2015
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu po-
twierdzenia spełniania wymagań zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.
1. Wykaz środków czystości oraz preparatów dezynfekujących, jakie Wykonawca zamierza 
używać podczas wykonania zamówienia posiadających aktualny wpis do Rejestru produktów 
biobójczych lub inny dokument dopuszczający do obrotu środki czystości.
2. Oświadczenie, że oferowane środki czystości, jakie Wykonawca zamierza użyć do wyko-
nania zamówienia, na mocy obowiązujących przepisów zostały dopuszczone do obrotu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym preparaty dezynfekujące będące wyrobami me-
dycznymi posiadają aktualny wpis/zgłoszenie/ powiadomienie do Rejestru prowadzonego 
przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych, a w przypadku preparatów dezynfekujących będących preparatami biobój-
czymi posiadają pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub pozwolenie tymczasowe lub de-
cyzje o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka lub pozwolenie na obrót, o 
którym mowa w art. 54 ustawy o produktach biobójczych z dnia 13.09.2011 (Dz.U. Nr 175, 
poz. 1433 z późn. zm.), natomiast mydło w płynie zostało wpisane do Krajowego Systemu In-
formowania o Kosmetykach, oraz oświadczenie, iż na każde żądanie w terminie wyznaczo-
nym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty na potwierdze-
nie, że używane środki do wykonania zamówienia zostały dopuszczone do obrotu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Ulotki preparatów w języku polskim.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w termi-
nie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 
dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia - 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
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 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 zamówie-
nia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.11.2014

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl


