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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej Kędzierzyn-Koźle

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. 24 Kwietnia 5

Miejscowość:  Kędzierzyn-Koźle Kod pocztowy:  47-200 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +77 40-62-566

Osoba do kontaktów:  Elżbieta Kozioł

E-mail:  EKoziol@e-szpital.eu Faks:  +77 40-62-567

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.e-szpital.eu

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usługi sprzątania, dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego dla potrzeb SP ZOZ w Kędzierzynie-
Koźlu

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w tym:
a) świadczenie usług w zakresie kompleksowego specjalistycznego utrzymania czystości, dekontaminacji
pomieszczeń i sprzętu w szpitalach, przychodniach, poradniach zgodnie z Planem Higieny,
b) utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych,
c)transportu wewnętrznego,
d)czynności pomocowych polegających na czynnym udziale personelu sprzątającego w opiece nad pacjentem.
Wszystkie wykonywane czynności muszą być zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2008 (PN-EN
9001:2009) oraz wymaganiami systemu HACCP.
2. W celu prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia wymagane jest zatrudnienie przez wyłonionego
Wykonawcę maksymalnie 70 (siedemdziesięciu) osób. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w tej liczbie
55 osób, które zobowiązany jest przejąć od dotychczasowego Wykonawcy w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy (jak
w pkt 4).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 (w tym 3.1 do 3.7), 5 do 9 oraz nr 4 do
załącznika nr 10 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia od dotychczasowego Wykonawcy usług: konsorcjum Impel
Cleaning sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław i Hospital Service Company sp. z o.o. s.k. ul. Ślężna
118, 53-111 Wrocław, w zakresie wymienionym w pkt 2 niniejszego rozdziału, z mocy prawa, na zasadzie
art. 23¹ Kodeksu Pracy, 55 byłych pracowników Zamawiającego, zatrudnionych przez dotychczasowego
Wykonawcę usług w okresie obowiązywania umowy nr 99 /VIII/NLP/2015/08 z 11.08.2015r., zgodnie z wykazem
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Wszelkie formalności w tym zakresie winny zostać dokonane pomiędzy dotychczasowym Wykonawcą, a
Wykonawcą wyłonionym w wyniku zakończonego postępowania, pod nadzorem Zamawiającego. Zamawiający
nie będzie odpowiedzialny za żadne roszczenia Wykonawców, ani pracowników związanych z przejęciem
pracowników w w/w trybie. Wszelkie kwestie związane z przejęciem pracowników oraz obowiązki stron określa
załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90910000  
Dodatkowe przedmioty 55320000  
 90620000  
 90630000  
 77211500  
 77300000  
 90900000  
 90911200  
 90911300  
 90914000  
 90919200  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
NLP.2017.3

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_72lar12
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-027212   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 041-075860  z dnia:  28/02/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/02/2017  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Postepowanie zostało unieważnione 18.05.2016r.
Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 8.306.215,20 zł brutto, a Zamawiający nie może zwiększyć tej
kwoty do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-066409
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