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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207972-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Goleniów: Usługi sprzątania
2017/S 104-207972

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowogardzka 2
Goleniów
72-100
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Skwarczyńska
Tel.:  +48 914664320
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalgoleniow.pl 
Faks:  +48 914664315
Kod NUTS: PL425
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalgoleniow.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sp. z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe utrzymanie czystości i prawidłowego stanu sanitarnego we wszystkich komórkach
organizacyjnych i filiach w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. przy ul. Nowogardzkiej 2.
Numer referencyjny: ZP/04/2017

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowieniapubliczne@szpitalgoleniow.pl
http://www.szpitalgoleniow.pl
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości i prawidłowego stanu sanitarnego we
wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. przy ul.
Nowogardzkiej 2. Szczegółowy opis zawarty jest w opz.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 225 974.52 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL425
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o., ul. Nowogardzka 2 72-100 Goleniów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości i prawidłowego stanu sanitarnego we
wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitalnego centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. przy ul.
Nowogardzkiej 2. Szczegółowy opis zawarty jest w opz.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca

nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Wobec zmiany przepisów ustawy o min. wynagrodzeniu za pracę Zamawiający w dniu 26.10.2016 otrzymał
od Wykonawcy pismo zawierające oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem 2 miesięcznego
wypowiedzenia. Zamawiający zaprosił Wykonawcę na negocjacje,które zakończyły się w dniu 30.12.2016
zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 32 137,46 PLN brutto miesięcznie. Podniesienie
wynagrodzenia skróciło główną umowę do lutego bowiem jej całkowita wartość nie mogła przekroczyć kwoty
przewidzianej w jej treści, a podwyższenie wynagrodzenia skutkowało szybszym osiągnięciem tej wartości. W
konsekwencji Zamawiający rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego. W dniu 22.12.2016 przekazał ogłoszenie o wszczęciu postępowania w tym trybie na okres
36 miesięcy. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 21.2.2017 z uwagi na przekroczenie kwoty jaką
zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający ponownie wszczął postępowanie w
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trybie przetargu nieograniczonego opublikowane w dniu 7.4.2017. Wobec wzrostu wartości wynagrodzenia
Wykonawcy i skrócenia terminu obowiązywania aktualnej umowy oraz uwzględniając przepisy ustawy w
zakresie terminów dla postępowania powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Ustawy Zamawiający nie jest
w stanie zawrzeć kolejnej umowy przed dniem rozwiązania umowy obowiązującej tj. przed dniem 11.5.2017.
W dniu 5.5.2017 zaproszono Wykonawcę Konsorcjum firm „Dersław” Sp. z o.o. (lider konsorcjum), DGP
Clean Partner Sp. z o.o., DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp.
z o.o. do negocjacji celem zawarcia umowy na okres 2 miesięcy. Podstawą prawną do zastosowania trybu
zamówienia z wolnej ręki stanowi art. 67 ust. 1 pkt 3 Ustawy. Z uwagi konieczność dochowania procedurom
zamówień publicznych Zamawiający nie zdąży zakończyć postępowania i zawrzeć nowej umowy do dnia
zakończenia obowiązywania umowy dotychczasowej, nie mógł również przewidzieć konieczności unieważnienia
–prowadzonego postępowania z uwagi na wysokość zaproponowanych przez Wykonawców cen. Zamawiający
prowadzący działalność leczniczą nie może zostać bez usługi sprzątania nawet na kilka godzin, gdyż brak
ciągłości świadczenia usługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Uzupełniający charakter
zamówienia z wolnej ręki służyć ma jedynie zabezpieczeniu Zamawiającego w okresie pomiędzy zakończeniem
dotychczasowej umowy i zakończeniem postępowania przetargowego.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

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 nr: ZZP/04/2017

Nazwa:
Kompleksowe utrzymanie czystości i prawidłowego stanu sanitarnego we wszystkich komórkach
organizacyjnych i filiach w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/05/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm Dersław Sp. z o.o. (lider konsorcjum) DGP Clean Partner Sp. z o.o. DGP Dozorbud Grupa
Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o.
Polaniec
28-230
Polska
Kod NUTS: PL33
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Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
DGP Clean Partner Sp. z o.o.
Legnica
59-220
Polska
Kod NUTS: PL5
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o.
Legnica
59-220
Polska
Kod NUTS: PL5
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o.
Poznań
61-324
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 225 974.52 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 225 974.52 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2017


