
Szpital w Pyskowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Szpitalna 2

44-120 Pyskowice

Pyskowice, 2014-11-20

Znak sprawy: SP/AZP/381/poza/10/2014

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. póz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8,

numer sprawy Sp/AZP/381/poza/10/2014, nazwa zadania: Obsługa techniczna na terenie Szpitala

w Pyskowicach Sp. z o.o, na okres 12 miesięcy

I.W związku z planowanym zakupem usługi polegającej na 24 godzinnym utrzymaniu ruch 7 dni w

tygodni Szpital w Pyskowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prosi o przedstawienie

oferty cenowej w następującym zakresie:

ILOpis przedmiotu zamówienia:

l. Świadczenie usług obsługi :

- rozdzielni SN

- transformatorów

- rozdzielni NN,

- zespołu akumulatorów zasilania awaryjnego

2.Konserwacja i utrzymanie w gotowości ruchowej agregatu prądotwórczego typ Wola

3.Bieżąca naprawa i konserwacja urządzeń instalacji elektrycznej,sygnalizacji przywoławczej oraz

instalacji telefonicznej.

4.Obsługa kotłowni olejowo-gazowej wraz z hydrofornią.

5.Zapewnienie funkcjonowania oświetlenia terenu szpitala zewnątrz i wewnątrz budynków.

6.Wykonywanie pomiarów ochrony izolacji instalacji elektrycznej , uziomów ,stołów operacyjnych

oraz instalacji odgromowej oraz pozostałego sprzętu podlegającemu badaniom

7.Zapewnienie niezbędnego sprzętu dielektrycznego .

S.Konserwacja i rozbudowa sieci komputerowej wewnętrznej 50 komputerów dwa serwery w

porozumieniu z działem informatycznym.

9.Doraźne usuwanie awarii sprzętu szpitalnego.

lO.Obsługa i konserwacja instalacji sprężonego powietrza oraz dwóch kompresorów.



11 .Obsługa,naprawa i konserwacja destylarki. Transport wody z hydroforni do szpitala.

12.Wykonywanie na obiekcie prac malarsko budowlanych ( malowanie sal i innych powierzchni)

13.Wykonywanie prac remontowo-budowlanych w obiektach szpitala

14.Wykonywanie innych prac związanych z obsługą techniczną szpitala a nie ujętych w opisie

15.Całodobowa obsługa tlenowni.

16-Terminowe zamawianie tlenu ,podtlenku azotu ,rozładunek pełnych i załadunek pustych butli.

l T.Nadzór nad stanem technicznym magazynu odpadów medycznych, wydawanie odpadów.

18.Obsługa instalacji wodnokanalizacyjnej,konserwacja,naprawa,udrażnianie.

19.Bieżąca konserwacja dachów krytych papą na budynkach szpitalnych.

20.Obsługi magazynu do przechowywania sprzętu.

21.Naprawy ślusarskie i stolarskie w obiektach szpitala.

22.Coroczne czyszczenie komputerów pod nadzorem działu informatycznego

23.Wykonywanie napraw sprzętu medycznego, nie wymagającego specjalnych uprawnień w

porozumieniu z działem aparatury medycznej.

24.Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne narzędzia wymagane przy świadczeniu

usługi.

25.Wykonawca zapewni minimum 2 osobowego stanu w godzinach od 7:00 do 15:00 od

poniedziałku do piątku oraz minimum l dyżurującej osoby w pozostałym okresie w tym niedziele i

święta

26.Przyjmowanie zleceń i potwierdzenie ich realizacji będzie następowało w formie pisemnej

zatwierdzane przez Kierownika działu d/s eksploatacji remontów i inwestycji

III. Kod CPV

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

71314100-3 Usługi elektryczne

50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Termin wykonania zamówienia:

systematycznie w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków:



1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby

wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania wpisu do ewidencji działalności lub KRS

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizację usługi o tożsamym zakresie w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu osób minimum 3

którymi Wykonawca zamierza świadczyć na terenie Szpitala usługi wraz z podaniem posiadanych

przez nie uprawnień.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania polisy OC w zakresie złożonej oferty, o

wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty.

Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności

wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą

spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w

postępowaniu.

VII. Ceną za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.

VIII.Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę dla danej pozycji zostanie podpisana

umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

IX. W celu zapoznania się z warunkami technicznymi na terenie Szpitala zapraszamy do wizji

lokalnej w dniu 25.11.2014 w godzinach od 09:00 do 14:00

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1.Nazwa kryterium Cena Waga 90 ocena matematyczna

2.Doświadczenie Waga 10 ocena matematyczna (liczona ilość zrealizowanych w okresie 3 lat usług



o podobnym charakterze na obiektach szpitalnych)

XI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2014-11-27 do godz. 14:30 w siedzibie zamawiającego Szpital w

Pyskowicach Sp z o o

Szpitalna 2
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XII. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.szpitalpyskowice.com.pl

XIII. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Krzysztof Łapucha w godzinach pracy zamawiającego.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Wzór umowy

Prezes Zarządu Leszek Kubiak
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