
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.dolmed.pl

Wrocław: usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku przychodni DCM DOLMED S.A. we
Wrocławiu

Numer ogłoszenia: 89463 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 obowiązkowe.

 zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. , ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7711704, 703, faks

071 7711708.

 www.dolmed.pl

 Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku przychodni DCM DOLMED S.A. we

Wrocławiu.

 usługi.

 1). powierzchnia wewnętrzna budynku do bieżącego sprzątania: 5 847 m2, 2).

powierzchnia zewnętrznych części składowych budynku (podcieni i schodów) - ok. 600 m2..

usługi sprzątania - do 14,6% wartości zamówienia podstawowego

 90.90.00.00-6, 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8.

 nie.

 nie.

 Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 nie dotyczy

Brak warunków szczegółowych. Ocena spełniania ogólnego warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, zostanie dokonana poprzez badanie złożonego oświadczenia pod kątem

poprawności jego formy oraz analizę jego treści celem ustalenia, czy wykazuje spełnianie warunku.

Ocena spełniania ogólnego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia zostanie dokonana

poprzez badanie złożonego oświadczenia pod kątem poprawności jego formy oraz analizę jego treści celem ustalenia, czy wykazuje spełnianie

warunku. Warunek szczegółowy (a): należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówień polegających na kompleksowym sprzątaniu budynków o
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powierzchni min. 4 tys. m2 każde o zrealizowanej wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł brutto, w tym min. 2 zamówienia dot. obiektów ochrony

zdrowia. Ocena spełniania warunku szczegółowego zostanie dokonana poprzez badanie złożonych dokumentów pod kątem poprawności ich

formy oraz analizę ich treści celem ustalenia, czy wykazują spełnianie warunku.

Brak warunków szczegółowych. Ocena spełniania ogólnego warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie dokonana

poprzez badanie złożonego oświadczenia pod kątem poprawności jego formy oraz analizę jego treści celem ustalenia, czy wykazuje spełnianie

warunku.

Brak warunków szczegółowych. Ocena spełniania ogólnego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie

dokonana poprzez badanie złożonego oświadczenia pod kątem poprawności jego formy oraz analizę jego treści celem ustalenia, czy wykazuje

spełnianie warunku.

Ocena spełniania ogólnego warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie

dokonana poprzez badanie złożonego oświadczenia pod kątem poprawności jego formy oraz analizę jego treści celem ustalenia, czy wykazuje

spełnianie warunku. Warunek szczegółowy (a): posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 tys. zł. Ocena spełniania warunków szczegółowych zostanie

dokonana poprzez badanie złożonych dokumentów pod kątem poprawności ich formy oraz analizę ich treści celem ustalenia, czy wykazują

spełnianie warunku.

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
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przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

1). pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu Wykonawcy lub Wykonawców - w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, 2).

informacja wskazująca część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, jeżeli zamówienie będzie realizowane z ich udziałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 przetarg nieograniczony.

cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - oferowane usługi dodatkowe - 5

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy. Zamawiający określa następujące warunki dokonywania istotnych zmian treści umowy: 1). zmiana zapisów umowy wywołana koniecznością

dostosowania ich do nowo przyjętych i wprowadzonych w życie regulacji prawnych, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 2). zmiana zapisów

umowy o charakterze korzystnym dla Zamawiającego, 3). ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia lub zmiana sposobu jego realizacji wskutek

zaistnienia okoliczności niemożliwych lub trudnych do przewidzenia na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4).

zmiana sposobu rozliczania umowy - bez zmiany wysokości ceny, 5). zmiana - zastąpienie podmiotu, któremu udzielono pierwotnie zamówienia, innym

podmiotem, wskutek:- przekształcenia formy prawnej Wykonawcy, lub - przejęcia Wykonawcy przez inny podmiot, połączenia lub podziału podmiotów z

udziałem Wykonawcy, lub - wszczętego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego Wykonawcy, 6). poszerzenie lub ograniczenie zakresu prac,

których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom na skutek zaistnienia sytuacji niemożliwej lub trudnej do przewidzenia na etapie

przygotowywania oferty, 7). zmiana korygująca nazwę, adres siedziby strony umowy lub oczywistą omyłkę.

  www.dolmed.pl

 DCM DOLMED S.A., ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław..

 26.06.2015 godzina 10:00, miejsce: DCM DOLMED

S.A., ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław - Sekretariat.
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 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

nie

Powrót do głównej strony
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