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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109552-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowskie Góry: Usługi sprzątania
2022/S 042-109552

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji 
im. gen. Jerzego Ziętka
Adres pocztowy: ul. Śniadeckiego 1
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-604
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl 
Tel.:  +48 323901206
Faks:  +48 323901353
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.repty.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum 
Rehabilitacji
Numer referencyjny: GCR/41/ZP/2021

II.1.2) Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń SP ZOZ "REPTY" 
Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka z zachowaniem norm sanitarno-higieniczno-
epidemiologicznych, dotyczących podmiotów leczniczych oraz wykonywanie czynności porządkowych i 
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pomocniczych, pozostających w związku z usługami medycznymi w oddziałach szpitalnych i pomieszczeniach 
medycznych.
2.Usługa dotyczy następujących działów:Oddziały szpitalne stacjonarne - 590 łóżek,Ośrodek Rehabilitacji 
Dziennej,Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki – 5 łóżek, Dział Fizjoterapii, 
Dział Diagnostyki Nieinwazyjnej,Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna,Dział Administracyjno – Techniczny.
3.Łączna powierzchnia obiektu wynosi 28.159,60 m².
4.Szczegółowy zakres i częstotliwość wykonywanych czynności,wykaz pomieszczeń oraz wymogi sanitarno 
– epidemiologiczne oraz organizacyjne wraz z minimalnym serwisem obsługi opisano w Załącznikach 1-4 do 
SWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 096 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. 
Jerzego Ziętka,ul. Śniadeckiego 1 42 –604 Tarnowskie Góry

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń SP ZOZ "REPTY" 
Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach z zachowaniem norm 
sanitarno-higieniczno-epidemiologicznych, dotyczących podmiotów leczniczych oraz wykonywanie czynności 
porządkowych i pomocniczych, pozostających w związku z usługami medycznymi w oddziałach szpitalnych i 
pomieszczeniach medycznych.
2.Usługa dotyczy następujących działów:Oddziały szpitalne stacjonarne - 590 łóżek,Ośrodek Rehabilitacji 
Dziennej,Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki – 5 łóżek,Dział 
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Fizjoterapii,Dział Diagnostyki Nieinwazyjnej,Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna,Dział Administracyjno – 
Techniczny.
3.Łączna powierzchnia obiektu wynosi 28.159,60 m². Metraż powierzchni w poszczególnych pawilonach, 
których dotyczy usługa:
- pawilon A –466,50 m²
- pawilon B –3499,58 m²
- pawilon C –2878,18 m²
- pawilon D –2609,97 m²
- pawilon E –2377,15 m2
- pawilon F –863,26 m²
- pawilon G –1890,84 m²
- pawilon H –530,62 m²
- pawilon J –1698,19 m²
- pawilon K –736,29 m²
- pawilon L –183,54 m²
- pawilon M –987,32 m²
- pawilon N -851,89 m2
- pawilon P –996,14 m²
- pawilon R -812,67 m2
- pawilon O -491,56 m2
- pawilon S –5799,69 m2
- sala widowiskowa + balkon – 486,17 m2
4.Szczegółowy zakres i częstotliwość wykonywanych czynności, wykaz pomieszczeń oraz wymogi sanitarno – 
epidemiologiczne oraz organizacyjne wraz z minimalnym serwisem obsługi opisano w Załącznikach od 1 do 4 
do SWZ.
5.Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektu w celu zapoznania się z 
miejscem realizacji usługi, warunkami realizacji zamówienia i zakresem objętym przedmiotem zamówienia. 
Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg wizji lokalnej są Pielęgniarki Epidemiologiczne 
Zamawiającego, tel. 32-3901338 w godz. 7.00 – 13.00.
6.Przez okres trwania umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy odpłatnie, na podstawie odrębnej umowy 
najmu (Załącznik nr 18 do SWZ), pomieszczenia użytkowe o powierzchni: 113,16+ 37,72 = 150,88 m2.
7.Przedmiotowe środki dowodowe:
7.1. W celu wykazania, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 
w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące 
przedmiotowe środki dowodowe:
a) wykaz środków do dezynfekcji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
opisanymi w Załączniku nr 3 do SWZ;
b) wykaz środków do mycia, pielęgnacji oraz konserwacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 3 do SWZ.
7.2. Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe 
podlegają uzupełnieniu, w przypadku gdy nie zostaną one złożone lub będą niekompletne.
8.Wszystkie dokumenty załączone do SWZ Wykonawca zobowiązany jest czytać oraz uwzględnić łącznie i 
uzupełniająco.
9.Zamawiający przewiduje wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 95 ustawy 
Pzp, w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 
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wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy patrz 
SWZ.
10.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia 
tj. czynności szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ, z wyłączeniami tam wskazanymi. Zamawiający 
nie wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania prac wymagających specjalistycznych uprawnień (np. mycie 
okien na wysokości). Pracownicy podwykonawcy podlegają takim samym rygorom jak pracownicy Wykonawcy 
podstawowego i wykonują powierzone prace pod nadzorem Koordynatora/Brygadzisty Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Koordynatora / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w 
wysokości:100.000,00 zł.(patrz R.VI.SWZ)
2.Zamawiający stosuje uprzednią ocenę ofert zgodnie z art. 139 ust.1Pzp

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 138 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin 
określony w art. 138 ust.1. Konieczność skrócenia ww terminu wynika z obowiązku zapobieżenia i uniknięcia 
negatywnych konsekwencji zaniechania niezwłocznego podjęcia działań w sposób zapewniający ciągłość 
świadczenia usługi utrzymania czystości pomieszczeń szpitala.W przypadku GCR utrzymanie higieny szpitalnej 
jest nieodłącznym aspektem funkcjonowania placówki szpitalnej. Wszelkie odstępstwa od wdrożonych 
standardów higienicznych grożą wystąpieniem zagrożenia epidemicznego, czego efektem może być wzrost 
zakażeń wśród pacjentów, a tym samym zagrożenie ich zdrowia i bezpieczeństwa. Usługa, której dot. postęp 
jest szczególnie istotna w dobie panującej epidemii Covid-19. Zachowanie w tym przypadku ciągłości usługi jest 
niezbędnym elementem profilaktyki zakażeń chroniącym pacjentów i personel przed ewentualnym zakażeniem 
szpitalnym oraz roszczeniami pacjentów.

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

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 238-627568

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
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Nazwa:
Kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum 
Rehabilitacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/01/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IZAN+ Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7960001798
Adres pocztowy: Żabiniec 46
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-215
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Naprzód Hospital Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9452179410
Adres pocztowy: Traktorowa 126
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 91-204
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Naprzód Service Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9452179456
Adres pocztowy: Traktorowa 126
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 91-204
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 155 831.25 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 096 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usługi, zamówienia 
polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 Pzp (patrz R.VI.SWZ) 
Szacunkową wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 
ust 1 pkt 7 Pzp ustalono na kwotę 1.043.250,00 zł netto.
KLAUZULA INFORMACYJNA - art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. 
Gen. J. Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry
tel. 32- 384 70 71, 32- 285 30 71, tel./fax. 32- 285 41 23
e-mail: repty@repty.pl  strona internetowa: www.repty.pl
z inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. 
Ziętka można się kontaktować: iod@repty.pl 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: KOMPLEKSOWA USŁUGA UTRZYMANIA 
CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ SP ZOZ „REPTY” GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI, nr sprawy 
GCR/41/ZP/2021, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole i załącznikach będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż okres 
przewidziany w instrukcji kancelaryjnej będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
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dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie działania archiwów zakładowych.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ - patrz SWZ pkt XXII

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/02/2022
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