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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
wa rszawa,stat. gov.pl/zamowien ia-publ iczne*us/

Warszawa: Wykonywanie usług porządkowych oraz ochrony tizycznej
osób i mienia w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz

usług porządkowych w oddziale w Płocku
Numer ogłoszenia: 83531 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016

oGŁosZENlE o ZAMOWIENIU _ usługi

Zamieszczan ie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotycry:

B zamówienia publicznego

! zawarcia umowy ramowej

! ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA I ADRES: Uząd Statystyczny w Warszawie , ul. 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa, woj.

mazowieckie , tel. 22 464 23 26, faks 22 846 78 33.

Ad res strony i nternetowej zamawiającego : www. stat. gov. pl/u r zedy lw arsz

l. 2) RoDzAJ ZAMAW|AJĄGEGo: Administracja ządowa terenowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

ll.1) oKREŚLENlE PMEDM|oTU zAMoWlENlA

ll.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: V{konywanie usług poządkowych oraz

ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz usług porządkowych

w oddziale w Płocku.

!I.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

lI.1.4) określenie przedmiotu oraz wieIkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

CzęśÓ A: \AĄlkonywanie wewnętznych i zewnętrznych usług poządkowych w siedzibie Urzędu

Statystycznego w Warszawie, CzęŚc B: \ĄĄlkonywanie wewnętznych usług poządkowych w oddziale

Uzędu w Płocku, CzęŚć C: Ękonywanie usług ochrony fizycznĄ osób i mienia w siedzibie Uzędu

Statystycznego w Warszawie. SzczegÓłowy opis i sposÓb realizacji pzedmiotu zamÓwienia określony został

wewzorze umowy (dodatek nr 6 do SIWZ) orazw dodatku nr 1 do SIWZ (Program Funkcjonalny).

il.1.5)

fl przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Il.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 90.91 .1 2.00-8, 90.91 ' 13.00-8, 90.9'| .92.00-4, 79.71 .00.00-4'
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77 .31 .41.00-5, 73. 1 0.00.00-6, 90.62.00.00-9.

ll.1.7| Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowei: tak, liczba części: 3.

ll.1'8) Gzy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Il.2) czAs TRWANIA zAMoWlENIA LUB TERMIN WYKONANlA Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMAGJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.1) wADtuM

lnformacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium

L.2l ZALI.CZKI

l!l.3) WARUNKI UDzlAŁU W PosTĘPoWANtU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA oGENY

sPEŁNlANlA TYCH WARUNKoW

!ll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działaIności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obow!ązek ich posiadanla

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

CzęŚÓ A i B Zamawiający nie Wznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. ZamawiĄący

dokona oceny wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na

podstawie oświadczenia. oŚwiadczenie zawańe jest w Formulazu ofeńy, ktory stanowi dodatek

nr 2 do sl\^lz. ZoŻenie podpisanego Formulaza ofeńy potwierdza złoŻenie wymaganego

oŚwiadczenia. CzęŚÓ C ocena spełniania tego warunku nastąpi pzezweryfikację aktualnej

koncesji wydanej pzez Ministra właŚciwego do spraw wewnętznych na prowadzenie działalnoŚci

w zakresie ochrony tizycznej osób i mienia (ustawa zdnia22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i

mienia Dz. U. z2014 r' poz. 1099 z pÓŻn. zm.). Brak aktualnej koncesji zostanie oceniony jako

niespełnianie warunku, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

lll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

CzęśÓ AZamawiĄący uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i

doświadczenia, niezbędnych do wykonywania pzedmiotowego zamÓwienia wÓwczas, gdy

wykonawca oświadczy, Że wykonał bądŹ wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat pzed upływem

terminu składania ofert, a jeŻeli okres prowadzonej działalnoŚci gospodarczejjest krótszy - w tym

okresie, co najmniej: 2 usługi porządkowe wewnętrzne o podobnym charakteze jak w

postępowaniu, o wańoŚci co najmniej 40 000,00 zł brutto kaŻda, na powiezchni biurowej nie

mniejszej niŻ 2500 m2 i co najmniej jednej usługi o podobnym charakteze jak w postępowaniu,

polegającej na świadczeniu zewnętznych usług poządkowych, o wańoŚcico najmniej 20 000'00

zł brutto, na powiezchni nie mniejszej niz 1500 m2. W pzypadku usług, które są nadal
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wykonywane, Wykonawca musi wykazac, że do terminu składania ofeń, wartośckaŻdĄz

realizowanych w powyzszym zakresie umÓw na usługi porządkowe Wewnątrz budynkÓw

biurowych, wyniosła co najmniej40 000,00 zł brutto na powiezchni biurowej nie mniejszej niz

2500 m2, a na świadczenie usług poządkowych zewnętznych 20 000 zł na powiezchni nie

mniejszej niŻ 1500 m2. ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonego

pzez wykonawcę wykazu usług według wzoru stanowiącego dodatek nr 3 do SIWZ, do ktÓrego

wykonawca dołączy dowody dotyczące tych usług' okreŚlające czy usługi te są lub zostały

wykonane nalezycie. Jeśli wskazana pzez wykonawcę usługa była wykonywana dla potzeb

zamawiającego nie ma obowiązku pzedstawiania dokumentu potwierdzającego jej nalezyte

wykonanie' Część B Zamawiający uzna, Że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania

wiedzy idoświadczenia, niezbędnych do wykonywania pzedmiotowego zamówienia wÓwczas,

gdy wykonawca oŚwiadczy, Że wykonał bądz wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofeń, a jeŹeli okres prowadzonej działalności gospodarczejjest

krÓtszy - W tym okresie, co najmniej: 2 usługi poządkowe o podobnym charakteze jak w

postępowaniu, o wańoŚci co najmniej 4 000'00 zł brutto, na powierzchni biurowej nie mniejszej

niŻ200 m2kaŻda' W pzypadku usług, ktore są nadalwykonywane, wykonawca musiwykazac,

Że do terminu składania ofeń, wańośc każdejz realizowanych w powyŻszym zakresie umÓw

wyniosła co najmniej 4 000'00 zł brutto, na powiezchni biurowej nie mniejszej niŻ200 m2. ocena

spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę wykazu

usług według Wzoru stanowiącego dodatek nr 3 do sl\^lz' do ktÓrego wykonawca dołączy dowody

dotyczące tych usług, okreŚlające czy usługi te są lub zostały wykonane nalezycie. JeŚli

wskazana pzez wykonawcę usługa była wykonywana dla potzeb zamawiającego nie ma

obowiązku pzedstawiania dokumentu potwierdzającego jej nalezyte wykonanie. CzęŚĆ C

ZamawiĄący uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i

doŚwiadczenia' niezbędnych do wykonywania pzedmiotowego zamÓwienia wowczas, gdy

wykonawca oŚwiadczy, Że wykonał bądŹ wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat pzed upływem

terminu składania ofeń, a jeŻeli okres prowadzonej działalności gospodarczejjest krotszy - w tym

okresie, co najmniej: 2 usługi ochrony fizycznĄ osÓb i mienia, realizowane w budynkach

biurowych, kaŻda o wańoŚci co najmniej 60 000'00 zł brutto. W pzypadku usług, ktore są nadal

wykonywane, wykonawca musiwykazac, Że do terminu składania ofert, wańoŚÓkaŻdĄz

realizowanych umÓw realizowane w budynkach biurowych, wyniosła co najmniej 60 000'00 zł

brutto. ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonego przez

wykonawcę wykazu usług według Wzoru stanowiącego doda-tek nr 3 do Sl\^z' do którego

wykonawca dołączy dowody dotyczące tych usług, okreŚlające czy usługi te są lub zostały

wykonane nalezycie. JeŚli wskazana plzezwykonawcę usługa wykonywana była dla potzeb

zamawiającego nie ma obowiązku pzedstawiania dokumentu potwierdzającego jej naleŻyte

wykonanie.
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lll.3.3) Potencjał tech niczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

CzęŚć A, B i c ZamawiĄący nie wyznacza szczegÓłowego Warunku w tym zakresie. Zamawiający

dokona oceny wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na

podstawie oŚwiadczenia. oŚwiadczenie zawarte jest w Formularzu oferty, ktÓry stanowi dodatek

nr 2 do sl\^E. ZłoŻenie podpisanego Formulaza ofeńy po_twierdza złoŻenie Wymaganego

oświadczenia.

lll.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Częśc A Dysponują, co najmniej 1 osobą, ktÓra będzie pełniła funkcję kierownika projektu pzy

realizacji umowy, posiadającą doŚwiadczenie zawodowe w zakresie kierowania pracownikami

przy realizaĄi zadań okreŚlonych przedmiotem zamówienia - minimum 2lata. ocena spełnienia

niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę wykazu osÓb według

wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do Sl\^u. Część B Dysponują, co najmniej 1 osobą, ktora

będzie pełniła funkcję kierownika projektu przy realizaĄi umowy, posiadającą doŚwiadczenie

zawodowe w zakresie kierowania pracownikami pzy realizacji zadań określonych przedmiotem

zamÓwienia - minimum 2lata. ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpina podstawie

załączone-go plzez wykonawcę wykazu osÓb według Wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do sl\^lz.

CzęśÓ C Dysponują, co najmniej 1 osobą, ktÓra będzie pełniła funkcję kierownika projektu przy

realizacji umowy, posiadającą doŚwiadczenie zawodowe w zakresie kierowania pracownikami

przy realizai1izadań określonych przedmiotem zamÓwienia - minimum 2lata. ocena spełnienia

niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonego wzez wykonawcę wykazu osob według

Wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do slWZ. Uwaga: Jeśli wykonawca składa ofeńę na więcej niż

jedną cześć, a dysponuje osobą spełniającą Wymagane warunki moŻliwe jest wskazanie tej samej

osoby, dla kaŻdej częŚci zamÓwienia.

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Częśc A, B i c Zamawiający nie wyznacza szczegÓłowego Warunku w tym zakresie. ZamawiĄący

dokona oceny wykazania spełniania pzedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na

podstawie oświadczenia. oświadczenie zawańe jest w Formulazu ofeńy, ktory stanowi dodatek

nr 2 do Sl\^z. ZłoŻenie podpisanego Formulaza ofeńy po-twierdza złoŻenie Wymaganego

oŚwiadczenia.

llt.4) lNFoRMAcJA o oŚWnDczENlAcH LUB DoKUMENTAGH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWGY W GELU PoTWIERDZENIA sPEŁNlANlA WARUNKoW UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAWY

lll.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
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potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynnoŚci, jezeli

pzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, W szczególności koncesje, zezwolenia lub

licencje;

wykaz wykonanych, a W pŻypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rÓwnieŻ wykonywanych,

głÓwnych dostaw lub usług, w okresie ostatnich tzech lat pzed upływem terminu składania ofeń

albo wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci

jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wańości, pzedmiotu, dat wykonania i podmiotÓw,

na rzecz ktorych dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały

wykonane lub są wykonywane nalezycie;

. wykaz osob, ktÓre będą uczestniczyc W wykonywaniu zamÓwienia, w szczegolnoŚci

odpowiedzialnych za Świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doŚwiadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, atakże zakresu wykonywanych pnez nie czynnoŚci, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

lll.4.2| W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykIuczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć,:

o 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 arŁ' 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 ofeń;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatkÓw, lub zaŚwiadczenie, ze uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstzymanie w całoŚci wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŻ 3 miesiące pzed upływem terminu składania

wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń;

aktualne zaŚwiadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzĄące, Źe wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Że uzyskał pzewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstzymanie w całoŚci

wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem

terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia

albo składania ofeń;

529 14.O6.2O16 07:41



http : I hzpŻ.portal.uzp. gov.pllindex.php?ogloszenie=show&pozycj a...

lll.4.3) Dokumenty podmaotów zagran icznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospotitej Polskiej,

przedkłada:

Ill.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, Że=

o nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wczeŚniej niż 6 miesięcy

pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

o nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Że

uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawiony nie wczeŚniej niz 3

miesiące pzed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń;

lll.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

o lista podmiotÓw nalezących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitałowej;

ilr.6) rNNE DOKUMENTY

!nne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)

oświadczenie, że wykonawca spełni dodatkowe wymagania zwiąane z realizaĄąpzedmiotu zamÓwienia

tj. ze zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniejjedną osobę

wykon ującą czy n noŚci pzy realizacji kazdej części za mÓwien ia.

SEKCJA lV: PROGEDURA

tv.l) TRYB UDZIELENTA ZAMOWTENIA

lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

tv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria zwięane z pzedmiotem zamÓwienia:

1 -Cena-90

2 - DoŚwiadczenie/JakoŚc zdrowotna - '10

w.2.2)

[-l p''.p.owadzona będzie aukcja etektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

lV.4.1) Adres strony internetowej, na któĘ jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia: http://warszawa.stat'goV. pl/zamoWienia-publiczne-us/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Urząd Statystyczny w

Warszawie, ul. 1 Sierpnia2l, 02-134 Warszawa.

lv.4.4| Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń: 22.06.2016

godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Uzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134

Warszawa.

lV.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

lV.4.16) lnformacje dodatkowe, W tYm dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Nie dotyczy.

lv.4.17| Gzy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzieIenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodtegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej pzez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' które miały byó przeznaczone na sfinansowanie całości lub częścizamówienia: nie

czĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: \Alkonywanie wewnętznych izewnętrznych usług poządkowych w siedzibie

Uzędu Statystycznego w Warszawie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi poządkowe wewnątz

budynku w siedzibie Uzędu Statystycznego w Warszawie, pzy ulicy 1 Sierpnia 21, realizowane będą

w terminie: od 'l lipca 2016 roku do 30 czerwca2017 roku. Budynek typu L|PSK posiada pańer i pięc

pięter wraz z klatkami schodowymi oraz zintegrowane z nim pańerowe budynki nazywane: Pawilon

WejŚciowy z lnformatorium, ĄCZN|K i RoBoTRoN. W budynku LlPsK znajdująsię dwie windy z

wykończeniem z matowanej stali z drobną gruzełkowatą fakturą oraz lustrami. W ciągach

komunikacyjnych budynku LlPSK znajdują się 4 klatki schodowe. Pomieszczeń biurowych jest 211 i

otwarta powierzchnia biurowa lnformatorium , oraz 25 toalet. Na dzień ogłoszenia postępowania

plombowanych jest 18 pomieszczeń, pozostałe pomieszczenia to: archiwum, serwerownie, sale

szkoleniowe, pomieszczenia socjalne, techniczne, gospodarcze i zaplecza oraz pomieszczenia

lnformatorium. Łączna powiezchnia podłÓg wynosi 5 886 m, zczego wykładzina PCV pokrywa2876

m2 podłÓg, wykładzina dywanowa 2 084 m2,lastryko 334 m2, glazura 215 m2, gres214 m2, a

posadzki betonowe 163 m2. Podłogiw pomieszczeniach technicznych zajmują powiezchnię około 210

m2. okna zĄmują powiezchnię 1 594,00 m2. W lnformatorium znajdują się szklane ścianki działowe o

wysokości 2,25 m i powiezchni 45 m2 Usługi porządkowe na zewnątrz budynkÓw będą realizowane W

terminie: od 1 listopada2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.Teren wokół budynkÓw Uzędu

StatysĘcznego w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21 , który jest przedmiotem zamówienia zajmuje

łączniepowiezchnięokoło5960m2,wtym: drogi,placeichodniki-3500m2,terenyzielone-2100

m2, chodnik iwjazd na posesję pzylegający wzdłuŻ uI. 1 Sierpnia do ogrodzenia - 360 m2.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (GPV): 90'91 .12.00-8, 90.91'13.oo-8, 90.91 'g2.oo-4,77'31 .41 .oo-5,

73. 1 0.00.00-6, 90.62.00.00-9.

3) Gzas tnłania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.

4) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z pzedmiotem zamÓwienia:

1. Cena - 90

2. JakośĆ zdrowotna - '10

czĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: \Afukonywanie wewnętznych usług polządkowych w oddziale Uzędu w Płocku'

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi poządkowe wewnątz

budynku w oddziale Urzędu w Płocku pzy ulicy otolińskiej 21 realizowane będą w okresie: od 1 lipca

2016 roku do 30 czerwca2017 roku. Uząd Statystyczny zajmuje lokal na 1 piętze o powiezchni

łącznej 449,6 m2 składający się z: powiezchni biurowej na l piętze budynku - 414,6 m2, powiezchni

magazynowejw piwnicy budynku - 35 m2. Łączna powierzchnia podłÓg w pomieszczeniach wynosi

449,6 m2, podłogi pokryte są gresem. okna zajmują powiezchnię konstrukcyjną 54,50 m2' Mycie

okien przewidziane jest raz na kwartał, tj. cztery razy w trakcie trwania umowy.

2) WspóIny Słownik Zamówień (cPV): 90'91.12.00-B, 90.91.13.00-8, 90'91.92.00-4'

3) czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.

4) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z pzedmiotem zamÓwienia:

'1. Cena - 90

2. JakoŚc zdrowotna - 10

czĘŚc Nr: 3 NAZWA: Usługiochrony fizycznejosob i mienia (Warszawa): od 1 paŻdziernika 2016 roku do

30 czerwca 2017 roku..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa ochrony fizycznej osÓb i

mienia w siedzibie Uzędu Statystycznego w Warszawie pzy ulicy 1 Sierpnia 21 realizowana będzie w

okresie: od 1 pażdziernika 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku' Budynek typu L|PSK posiada pańer i

pięÓ pięter wraz z klatkami schodowymi oraz zintegrowane z nim pańerowe budynki nazywane:

Pawilon Wejściowy z lnformatorium, ĄCZNlK i RoBoTRoN. W budynku LlPsK znajdują się dwie

windy. W ciągach komunikacyjnych budynku LlPSK znajdują się 4 klatki schodowe' Budynek

Wyposażony jest w instalacje (systemy) bezpieczeństwa pzeciw poŻarowego i monitoringu. obiekt

pzy ul. 't Sierpnia 21 nie podlega obowiązkowejochronie, o ktÓĘ mowa w art. 5 ustawy o ochronie

osob i mienia. W budynkach stale pzebywa około 270 - 280 pracownikow, czasowo z roŻnym

natężeniem 60 - 70 ankieterÓw (w roznych dniach i o róznych godzinach)' W miesiącu Uząd

Statystyczny w Warszawie odwiedza według szacunku około 1500 interesantow kierujących się

głownie do sali gdzie znajduje się lnformatorium.

2) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 79.71'00.00-4.

3) Gzas trwania lub termin wykonania: Zakończenie'' 30.06.2017.

829 14.06.2016 01:41



http: I hzpZ.portal.uzp. gov.pllindex.php?ogloszenie=show&pozycj a...

4) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria zwiąane z pŻedmiotem zamóWienia:

1. Cena - 90

2. DoŚwiadczenie - 10
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