
22.10.2020

1/4

Ogłoszenie nr 510208293-N-2020 z dnia 22-10-2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA: Usługa
utrzymania czystości w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku

 
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:
nie

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA, Krajowy
numer identyfikacyjny 10158710000000, ul. ul. Bolesława Prusa  42372, 05-400  Otwock, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 794 671, e-mail zp@zozmswia.pl, faks 227 794 671. 
Adres strony internetowej (url): www.zozmswia.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka ochrony zdrowia

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usługa utrzymania czystości w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Otwocku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP4-2020

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: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. Prusa 1/3 Otwocku. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. 3.Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami
projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5.Zamawiający nie przewiduje
możliwości udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających. 6.Zamawiający nie przewiduje
przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
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wariantowych.8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z
zastrzeżeniem pkt 9. Wykonawca podaje w ofercie firmy podwykonawców, którym zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia. 9.Zamawiający dopuszcza możliwość udziału
podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem, że sprzęt, którym będzie
się posługiwał podwykonawca musi spełniać wymagania określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3
lit. b specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Zamawiający wymaga, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
11.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 12. Jeżeli powierzenie podwykonawcy
wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. 13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 14.Postanowienia z
pkt 9-12 stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.15.Powierzenie wykonania części
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.16.Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia: a) Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia stosownie do art.
29 ust. 3a ustawy PZP, wymagał będzie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2019 r. poz. 1040 ze zm.). b) Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art.36 ust. 2 pkt 8a ustawy
PZP, zamawiający wymaga zatrudnienia co najmniej 4 osób na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji
zamówienia polegające na wykonywaniu prac porządkowo-sprzątających (nie dotyczy
Koordynatora). Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres
realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). c) W
przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę
lub z innych przyczyn, w trakcie okresu, o którym mowa w ppkt b), wykonawca zobowiązuje się
w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od dnia ustania
zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, o których mowa w pkt. 16. 17. W trakcie realizacji
zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 16 punkt a czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)żądania oświadczeń i dokumentów w
zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b)żądania wyjaśnień
w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 18.Z tytułu niespełnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 16 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane
w ust. 16 czynności. 19.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90919200-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 544267.83 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
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: 
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo Usługowa TERPOS Teresa Posytek 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Grota Roweckiego 7 m 8 
Kod pocztowy: 05-480 
Miejscowość: Karczew 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
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 
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 659467.94 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 659467.94 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 804477.98 
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: nie 

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  zapytania o cenę  na podstawie art. 70  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. 
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania – jest to usługa powszechnie dostępna o
ustalonych standardach jakościowych i łącznej wartości usług sprzątania mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8. Tryb zapytania o cenę może być
stosowany w odniesieniu do takich dostaw lub usług, których standardy jakościowe nie są
ustalane indywidualnie przez zamawiającego, na jego konkretne potrzeby, ale zamawiający
zaspokaja swoje potrzeby poprzez nabywanie towarów lub usług ogólnie dostępnych,
powszechnie oferowanych w takim samym standardzie wszystkim ewentualnie
zainteresowanym ich zakupem. Przyjęcie, że określone usługi czy dostawy są standardowe
oznacza, iż przynajmniej pięciu wykonawców świadczących usługi lub dostawy określonego
rodzaju, będącego w sferze zainteresowania zamawiającego, powinno oferować produkty lub
usługi zestandaryzowane umożliwiające zamawiającemu ich nabycie o takiej samej lub
zbliżonej jakości. Na rynku usług w trybie zapytania o cenę mogą być bowiem nabywane
usługi utrzymania czystości.


