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Unia Europejska

Publikacja Suplementu 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, transportu wewnętrznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

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

Przedmiot umowy obejmuje usługę w zakresie kompleksowego utrzymania czystości na terenie wszystkich
lokalizacji SPZOZ w Kędzierzynie Koźlu zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo w załączniku do
umowy, w tym w szczególności:
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.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przejęcia personelu
Zamawiającego na mocy art. 23¹ §1 Kodeksu Pracy oraz art. 26¹ Ustawy z 23.05.1991r. o związkach
zawodowych (Dz. U. 2001r. nr 79 poz. 854 z p. zm.) zgodnie z zasadami wskazanymi w załączniku nr 8 do
SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 6, 6.1 do 6.9, 7 do 9 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu umożliwienia Wykonawcom
sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług, będących przedmiotem zamówienia, oraz
skalkulowania ceny oferty. Wizja lokalna może zostać przeprowadzona w terminie uzgodnionym z pracownikiem
Zamawiającego - Naczelną Pielęgniarką P. Danutą Szeligą, tel.077 / 40 62 404, DSzeliga@e-szpital.eu.
Mapy dotyczące terenów wokół budynków Zamawiającego, w tym również terenów zielonych, do wglądu w
Dziale Eksploatacyjno-Technicznym Zamawiającego, tel. 077 / 40 62 551, 077 / 40 62 652.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90910000  
Dodatkowe przedmioty 55320000  
 77211500  
 90900000  
 77300000  
 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)
47/EOZ/2014

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:   2014-160428   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 236-415476  z dnia:  06/12/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
03/12/2014  (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 26.02.2015r.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 6.520.500,00 zł brutto, a Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93. ust. 1 pkt 4 Pzp.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/03/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-030070
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