
3.07.2017

ogłoszenie nr 103459 - 2oL7 z dnia 2OL7-07-O3 r.

ogłoszenie

śfą śK ,4':Fł+ww

Warszawa: Wykonyu'anie usług porządkourych w latach 2017-2019 w
siedzibie Urzędu w Warczawie oraz w oddziale w Płocku.

oGŁoszENIE o UDZIELENIu zAMowIENIA _

Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe.
ogłoszenie dotycąy: zam wienia publicznego
Zam wienie doĘczy projektu lub programu wspffinansowanego ze środk w Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

Zam wienie było pzedmiotem ogłoszenia w BiuleĘnie Zam wie Publicznych: tak
Numer ogłoszenia : 52L023-N-2017

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BiuleĘnie Zam wier Publicznych: tak
Numer ogłoszenla: 95089-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAIĄCY

Postępowa n ie zostało pru ep rcwa dzone przez centra I nego za mawiającego
nie

Postępowanie zostało pzeprowadzone Przez podmioĘ kt rcmu zamawiający powieryłlpowierzyli
pfizeprcwadzen ie postępowa nia

nie
Postępowa n ie zostało p rzep rcwadzone wsp l n ie pf,ez za mawiają cych

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wsp lnie z zamawiającymi z innych pa stw członkowskich
Unii Europejskiej

nie
W pr4ypadku przeprcwadzania postępowania wsp Inie z zamawiającymi z innych pa stvtl
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zam wie publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAzwA I ADRES: Uząd StatysĘczny w Warszawie, kajowy numer idenhfiikacyjny 33152400000' ul. ul. 1

Sierpnia 21, 02L34 Warszawa, paristwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 464 23 26, faks 22 846 78 33, e-mail
m . witkowska 3 @stat. gov. p I

Adres strony internetowej (URL): http://warszawa.stat.gov.p!/zamowienia-publiczne-us
I. 2) RoDzA' ZAMAWIA'ĄCEGO:

Adminigtracja ządowa terenowa
I.3) wsPolnE uDzIElAl{IE zAMowrrnrn fieżeti doĘey}.

Podział obowiązk w między zamawiającymi w przypadku wsp lnego udzielania zam wienia, w Ęm w
przypadku wsp lnego prueprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych pa stw członkowskich Unii
Europejskiej fiezeli zam wienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie lnformacja w
sekcji I jest podawana wzez każdego z zamawiających, jeżeli zam wienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekdi I należy wskazać K ry z zamawlających zawarł umowę):

Il.1) l{azwa nadana zam wleniu prz ż zamawiaiącąoi
Wykonywanie usług po]ządkowy w latach 2017_2019 w siedzibie UrŻędu W Warszawie oraz w oddziale w
Płocku.

llumer refercncyj ltv 6e.źdi etyay},
wAW-F4.271.3.2017

II.2) Rodzaj zam rłienial
Usługi

rr.E) xr tłi opls pŻedmiofu zam tł'lenla (wńerk&, zaktu,,dai i il& dev wlttg lub m t
budowbnydt lub &aśIanie apffiowanb i wymaga )aw prtypadku pa n Ftu'a
innowacyjinego - określenie zapotzebowania na innowacyjny produĘ ucugę lub rcboty budowlane:

PŻedmiotem zam Mrienia jeśt wykonywanie wewnęhŻnydl i zewnętrznych usług poruądkowydl w siedzibie
Urzędu statystycznego w Warszawie prry ul. l sierpnia 21, 02-134 Warszawa w ob sie od 1 lipca 2017 roku
do 

'o 
(zerwca 2019 roku oraz wykonywanie usług porądkowych wewnątrz budynku W oddziale U]zędu w

Płocku pr4 ul. obliliskiej 21, 09-407 Płock w okesie od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.
It.ł) tnfomacja o częściadr zanrr wienia:
zam wl nle Podziglone 

' 
5t na eĘści!

Tak

II.5) Gł wny Kod cPr': 90911200-8
Dodatkowe kody CFV: 9091130tr8, 73700000{., 77314100-5, 90620000{,

httpt/bzp.uzp.go\apUOuUBrowsor.aspx?id=9bdo2ocf-b55o4f/b483-44 59b2166&path=2017%M7%5c20170703%5c103459-2017.htm1 1t3
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SEKCIA III: PROCEDURA

Iil.l) TRYB UDZIELENIA zAMowrrnrł
Pzetarg nieograniczony

III.2) ogłoszenie dołcry zako czenia dynamicznego systemu zakup w
III.3) Informacje dodatkowe:

czĘśĆNR: 1

Postępowa n ielczęść zostało
unieważnione nie
Należy podać podstawę i prz'pzynę
unieważnienia postępowania :

Iv. 1) DATA UDZIELENIA zAMowrenrł l 29 l 06l20t7
IV.2 Całkowita wa ość zam wienia

Wa ość bez VAT334I97.LL
WalutaPLN

rv.3) TNFoRMACIE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofeft od maĘch i średnich pzedsiębiorsill: 5

Liczba otrzrymanych ofert od urykonawc w z innych pa shr członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofeft od urykonawc w z paristrr niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofe otrzymanych drogą elektrcniczną:

rv.4) LrczBA oDRtzucoNYcH oFERT:
ry.si NAZWA I ADRES UIYKOI{AWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

Zam wienie zostało udzielone wykonawcom wsp Inie ubiegająrym się o udzielenie:
nie
Pzedsiębiorstwo Usług Poządkowych MAAG Krrysztof Buszko, biuro@pupmaag.pl, ul. Hauke Bosaka
L, 25-2L7, Kielce, kraj/woj' świętokrzyskie
Wykonawca jest maĘm/średnim pzedsiębiorę: tak
Wykonawca pochodzi z innego pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skr t Iiterowy naa{y Pa stwa:
Wykonawca pochodzi z innąo pa stwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skr t literowy nazwy pa stwa:

Iv.6) INFoRMAclł o cenrE uIYBRANEJ oFERTY/ wARToścr złwłRTE' UMourY oRAz o
oFERTACH z l{A'NrŻsąI NA'WYżSą cENĄ/KoszTEM

Cena rrybranej oferĘ/wa ość umou'y 523702,44
ofefta z najniższą ceną/kosztem 523702,44
> ofefta znairyższą ceną/kosztem 705163,13
WAIutA: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawsttra
Wykonawca przewiduje powiezenie urykonania części zam wienia
podurykonawcy/ Poduryko nawcom
irarcśłi lub procentowa część zam wienia, jaka zostanie powiezona podurykonawcy lub
podtrykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

czĘść NR: 2

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Naleł podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania :

ry.1) DATA UDaeLEru złr,ł wIe NlAŻ 2910612017
Iv.2 całkor ita wa ość zam rłienia

wa!'tość beż YAT46284.42
walutaPLN

rv,3) TNFoRMACIE O OFERTACH
Liczba otrzy anych o .rt4
w tym
tidba otzymanych oflrt od maF l średnich Prt dsiębiorctu': 3 

--
uczba otrzi'mani'ch olert oo wytonarivc w z lnnych pa stlr członkowoklch Unjl 

-Eurcpęiśkiei!
Llczba otr:imanilch ofert od u{lkonawc w z palistw nleĘdą(Tth ąłonkami Unll

httpJ/bzp.uzp.gov.puouuBrowsor.aspx?id=9bdo2od-b55o4f/b{l93-ł4o459b2166&path32017%5co7%*201707o3%5c103459-2017.html

I{MWA: Wykonywanie wewnętznych i zewnętanych usług
poządkowych w siedzibie Uzędu Statystycznego w Warszawie

NAZWA: Wykonywanie wewnętanych usług poządkowych w
oddziale Uzędu w Płocku
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Europejskiej:
liczba ofeft otrzymanych drcgą elektrcniczną:

IV.4) LICZBA ODRTZUCONYCH OFERT: 1 , .
IV.s) NAZWA I ADRES WYKONAWff, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA- 

Zam wienie zostało udzielone wykonawcom wsp lnie ubiegającym się o udzielenie:
nle
MANUFAK1UM czYsroŚct Magdalena Rogalska, m.rogaIska@manufaKuraczystosci.pl, u!. Armii
Krajowej 68/8, 09-410, Płock, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest mafim/średnim pzedslębiorcą : tak
Wykonawca pochodzi z innego pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skr t literowy nazwy pa stwa:
Wykonawca pochodzi z innego pa stwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrot literowy naa{y pa stwa:

Iv.6) INFoRMAclA o CENIE III'YBRANEJ oFERTY/ WARToŚCI zAwARTEl UMourY oRAz o
oFERTACH z NA'NrŻsąI NA'WYższĄ cENĄ/KoszTEM

Cena urybranej oferĘ/wartość umou'y 74046,00
ofefta z najniższą ceną/kosztem 522L7,44
> ofefta z najwyższą c9ną/kosztem t46262,25
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podurykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zam wienia
podurykonawcy/ podrrykonawcom
iratość lub procbntowa eęćzam wienia, jaka zostanie powierzona podrrykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

1V.9.1) Podstawa prawna
Posteoowanie prowadzone iest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia rryboru trybu
Me faktyczne i prawne wvboru trvbu oraz wvjaśnić. dlaczeoo udzlelenie zam wienia
iest zoodne z ozepisami.

http://bzp.uzp.gov.puouvBrowsor.aspr?id.9bdo2ocf-b55o4'b{€3-44o459b216f5&path=2017%ffi7%5c2o'l70703%5c103459-2017.html 313


