
Page I of25

ogłoszenie nr 555755-N-2019 z dnia 2019-06-05 r.

Uruąd Statystyczny w Warszawie: Usługi porządkowe w latach 2019-202l' w siedzibie

Urzędu w'Warszawie orazw oddziale w Płocku

oGŁosZENIE o zAMÓwInNIU _ Usługi

Zamie szczanie o gl o sz e n ia z Zamie szczani e o b o wi ązko we

o gło szenie d oty cTy i Zam wienia publiczne go

Zam wienie dotyczy projektu lub programu wsp łfinansowanego ze środk w Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zam wienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

kt rych działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organuacyjnie jednosteĘ kt re

będą realizowaĘ zam wienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację os b będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia os b na|eŻących do jednej lub więcej

kategorii, o kt rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Prp, nie mniej sry niŻ 30o/o, os b zatrudnionych

ptzęzzal<łady pracy chronionej lub wykonawc w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

P ostępowanie przep ro w adza centraln y zamawiaj ący

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, kt remu zamawiający powiezyUpowierzyli

prz eprowadzenie postępowania

Nie

htęs://b zp.|lzp.gov.pIlZP400Podgladopublikowanego.aspx?id:cę43 l2d6-|9da-4cd9-... 20l9-06-05



Page 2 of25

Informacje na temat podmiotu ktrÓremu zamawiający powierzyłtpowierzyli prowadzenie

postępowania:

P o stęp owanie j est przep rowad zane wsp lni e przez zam awiaj ących

Nie

JeŻeli tak, nalezy vqlmieni zarnawiających, kt rzy wsp lnie przeprowadzają postępowanie

oraz poda adresy ich siedzib, krajowę numery identyfikacyjne otaz osoby do kontakt w vtaz

z danymi do kontakt w:

Postępowanie jest pzeprowadzane wsprÓlni e z zamawiającymi z innych pa stw

członkowskich Unii Europej skiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wsp lnie Z zamawiającymi z innych

paristw czlonkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo

zamrÓwier publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystycmly w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny

33t52400000000, ul. 1 Sierpnia 21 ,0Ż-134 Warszawa, woj. mazowieckie, paristwo Polska,

tę|. 22 464 22 50, , e-mail r.rutkowski@stat.gov.pl, , faks 22 846 78 33.

Adres strony intęrnetowej (URL): http://warszawa.stat.gov .pllzanowienia-publiczne-us

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt rym moŻnauzyska dostęp do narzędziiurządzenlub

format w plik w, kt re nie są og lnie dostępne

I. 2) Ro D zA J Z AM AWIAJĄ C E G o : Admini s tt acj a rządow a terenowa

I.3) wspÓlNn UDZIBLANIE ZAMoWIBNIA (ieżeli dotyc4fl;

Podział obowiązk w między zamawiającymi w ptzypadku wsp lnego przeprowadzania

postępow ania, w tym w przypadku wspÓlne go ptzęprowadzania postęp owania z

zarnawiającymi z innych paristw członkowskich Unii Europejskiej (kt ry z zamawiających

jest odpowiedziaLny zaprzeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zal<resię za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zam wienie

będzie udzielane przezkazdego zzamawiających indywidualnie, czy zam wienie zostanie

udzielonę w imieniu i narzeczpozostaĘch zamawiających):
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I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokument w z postępowania można

uz.yskać pod adresem (URL)

Tak

http:llwarszawa.stat.gov.pllzarnowienia-publiczne-us

Adres strony internetowej, na kt rej zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunk w zam wienia

Tak

http:llwarszawa.stat.gov.pUzamowienia-publiczne-us

Dostęp do dokumentrÓw z postępowania jest ograniczony _ więcej informacji można

uryska pod adresem

Nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosk w o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny spos b:

Nie

Inny spos b:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosk w o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny spos b:

Tak

Inny spos b:

Pisemnioo w formie papierowej

Adręs:

IJrząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia2t,02-134 Warszawa

https://bzp.uzp.gov.pUZP400Podgladopublikowanego.aspx?id:ce43lŻd6-|9da-4cd9'... 2019-06-05
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Komunikacja elektroniczna wymaga korrystania z narzędzi i urządze lub f1rmat w

plik w' kt re nie są ogr lnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do Ęch narzędzi mozrra uzyska pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

il.l) Nazwa nadana zam wieniu przezzamawiającego: Usługi porządkowe w latach 2019-

202l w siedzibie Urzędu w Warszawie oraz w oddziale w Płocku

Numer referencyjny: WAW-W A.27 1.4.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zam wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam wienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściorvych

ZamÓwienie podzielone jest na części:

Tak

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zasttzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

Nie zastrzega

Maksymalna liczba części zam wienia, na kt re może zostać udzielone zam wienie

jednemu wykonawcys

bez ograniczęn

II.4) Krt tki opis przedmiotu zam wienia (wielkość, ząlłes, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

https://b zp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:ce43l2d6-l9da-4cd9-... 2019-06-05
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rob t budowlanych lub określenie zapotrzebowąnia i wymaga ) aw przypadku partnersŃu

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowaryjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Szczeg łowy opis przedmiofu zam wienia stanowi dodatek nr 1. Zamowionie

podzielone jest na części: Część, 1 : Wykonywanie wewnętrzrtych i zewnęttzrtych usfug

porządkowych w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, Część 2: Wykonywanie

wewnętrntychusług porządkowych w oddzia|eUrzędu w Płocku. Część, 1: Wykonywanie

wewnętrznych i zewnętrznych usług porządkowych w siedzibie Urzędu StatysĘcznego w

Warszawię w latach 20t9 _202l Utząd Statystyczny w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia2l,

Warszawa Budynek gł wny posiada parter i pięÓ pięter budynku wraz z klatkami schodolvymi

orazzintegrowane znim parterowe budynki nazywane: Pawilon Wejściowy z Informatorium,

ŁĄCZNIK i RoBoTRoN (wyłączony ze sprzątania). W budynku LIPSK najdu1ą się dwie

windy z wykoriczeniem z matowanej stali z drobną gruzełkowatą fakturą oraz lustrami. W

ciągach komunikacyjnych budynku LIPSK najdują się 4 klatki schodowe. Pomieszczęi

biurowych jest l31 i otwarta powierzchnia biurowa Informatorium otaz 33 toalety, pozostałe

pomieszczęniato: archiwum' serwerownie, sale szkoleniowe' pomieszczenia socjalne,

techniczne' gospodarcze i zaplecza. W dniu ogłoszenia postępowania napiętrze V jest 28 biur,

IVp_28biura, III p-}8biur, IIp-22bilłr,Ip_25biuranaparterze 14biuriprzestrzen

biurowa Informatorium. Na dzieri ogłoszenia postępowania plombowanych i kodowanych jest

16 pomieszcze biurowych i technicznych. Łącznapowierzchnia podłog wynosi 5845 m2.

okna zajmująłącmąpowierzchnię 1 338 m2. Dodatkowę okna o pow. 78 m2 wymagające

mycia alpinistycznego nie będą myte. Nalezy złoĘ(: ofertę na mycie 1338 m2 okien. Mycie

okien przewidzianejest dwa razy w roku. W Informatorium znajdują się szklane ścianki

działowe o wysokości2,25 m i powierzchni 45 m2. W budynkach stale przebywa około 230 -

242 pracownik w' czasowo zr żmymnatęŻeniem 60 - 65 ankieter w (w r znych dniach i o

r znych godzinach). w miesiącu LJrząd Statystyczny w Warszawie odwiedza według szacunku

około 50 interesant wkierujących się gł wnie do sali gdzie znajduje się Informatorium. W

Warszawię w budynku LIPSK pomieszczenia i korytarze mają sufity wykonane z paneli

metalowych. Część powierzchni w budynkach wyłąQzonajest z uzytkowania, a mianowicie: -

w ŁĄCZNIKU 225 m2 - w RoBoTRoNIE 747 m2. W razię konieczności włączęnia tych

powierzchni do uzytkowania zamawiający ptzewiduje udzięlenie zam wienia dodatkowego.

Udzielni e zam wienia dodatkowęgo odbędzie się w formie aneksu do umowy. obowiązki

stron będą tozsame z umową, awartość dodatkowego zam wienia zostanie określona na

htęs://b zp.uzp.gov.pUZP400Podgladopublikowanego.aspx?id:cę43 |2d6-t9da-4cd9-... 2019-06-05
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podstawię cen jednostkowych określonych w umowie podstawowej. Przewiduje się, Że na

powierzchnie dodatkowe będzie przez wykonawcę wystawiana oddzielna faktura 
|ub 

faktuv.

Wykonawca powinien złoŻy ofertą na powierzchnię do sprzątania wewnątrz budynku

wynoszącą 5 845 m2. Wykoriczenie podł g: wykładzinaPcv około 3000 m2, wykładzina

dywanowa około l 600 m2, lastryko, terakota' gres około l 200 m2. Teten wok ł budynk w:

Teren wok ł budynk w Urzędu Statysty c7rlego w Warszawie wzy ul. 1 Sierpnia 2l, ktory jest

przedmiotem zam wieniazajmujełącznie powierzchnię około 5 960 m2,w tym: . drogi, place

i chodniki - 3 500 m2, . tereny zielone - 2 l00 m2, . chodnik i wjazd na posesj ę przy|egający

wzdłvŻ ul. l Sierpnia do ogrodzenia - 360 m2. Wykonawca powinien złoŻyć ofertą na

powierzchnię do sprzątania na zewnątrzbudynku wynoszącą 5 960 m2 Cześ 2 Wykonywanie

wewnętrzrtychusług porządkowych w oddzialelJrzędu w Płocku w latach 2019 - 202l Urząd

StatystycmLy w Warszawie oddział w Płocku przy ulicy otoliriskiej 21, Płock Urząd

Statystyczrry w Warszawie wynajmuje pomieszczęnia w budynku 7 kondygnacyjnym na I

piętrze. Nieruchomoś jest własnością firmy WEKTRA HOLDING z siedzibą w Płocku.Utząd

Statystyczny w Warszawie oddział w Płocku uzytkuje nieruchomoś na podstawie umowy

najmu. IJrząd Statystyczny zajmuje lokal o powierzchni łącznej 449,6 m2 składający się z: .

powierzchni biurowej na I piętrze budynku _ 414,6 ffi2, . powierzchni magazynowej w piwnicy

budynku - 35 m2. Lokal składa się z pomieszczefibiurowych o numerach: l02,103, l04, t07,

108, 109, 110,111, Llz,korytaruy, dw ch toalet, pomieszczenia gospodarczego oraz

pomieszczęniatechnicznego o funkcjonalności magazynku.Łącznapowierzchnia podł g w

pomieszczęniachwynosi 449,6 m2, podłogi poĘte są gręsem. okna zajmująpowierzchnią

konstrukcyjną 54,50 m2. Mycie okien przewidzianęjest dwa razy w roku. W pomięszczęniach

stale przebywa około 40 pracownik w. W miesiącu Urząd Statystycm|y w Warszawie. w

oddziale w Płocku odwiedza według szacunku około 50 interesant w. Wykonawca powinien

złoĘć ofertą na powierzchnię do sprzątania wewnątrz budynku wynoszącą 449,6 m2

n.5) Gl wny kod CPV: 90911200-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

909 I I 200-8

90911300-8

73 100000-6

https://b Zp.lJzp.gov.pllZP4O0Podgladopublikowanego.aspx?id:cę43t2d6-19da-4cd9-... 2019-06-05
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II.6) Całkowita wartość zam wienia (eżeli zamawiajqcy podaje informacje o wąrtości

zam wienia):

Wartość bez VAT: 574782,38

Waluta:

zł

(w przypadlcu um w ramowych lub dynamicznego systemu zakup w - szacunkowa

cąłkowita maksymalna wartość w caĘm olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zahtp w)

II.7) Cr'y przewiduje się udzieleniezam wie , o kt rych mowaw art.67 ust. 1pkt 6i7

lub w art.l34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu otazwarunk w na jakich zostaną udzielone

zam wienia, o kt rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający informuj e, Że moŻe staną przed koniecznością ptzygotowania powiększęnia

zam wienia w Warszawie w ramach Część,1: Wykonywanie wewnętrznych i zewnętrznych

usług porządkowych w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2019 ' 202l,

na sprzątanie powierzchni do 972 m2 wewnąttzbudynku.

II.8) okres, w kt rym realizowane będzie zam wienie lub okres' na kt ry została zawarta

umowa ramowa lub okres' na kt ry został ustanowiony dynamiczny system zakup w:

miesiącach: Ż4 lub dniachz

lub

data rozpoczęcia: 2019-07 -01, lub zako czenia:

II.9) Informacj e dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZN"T'M

nL 1) WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU

https://b zp.uzp.gov.p|lZP400Podgladopub1ikowanego.aspx?id_ce43 lŻd6-l9da-4cd9-... 2019-06_05
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności ' :

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepis w

określenie warunk w:

Informacje dodatkowę

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunk w:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolnoś techniczna lub zawodowa

określenie warunk w: o udzielenie zam więnia mogą ubiega się wykonawcy' kt rzy: 1)

nie podlegająwykluczeniu; spełniają warunki udziału w postępowaniu, kt re r wniez

zostały określone w ogłoszeniu o zam wieniu, zgodnie zart.22ust. l pkt 2 i ust. lb pkt 2 i

3 p.z.p. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Dla części 1 _ Warszawa - Część

1: Wykonywanie wewnętrntych i zewnętrznychusług porządkowych w siedzibie Urzędu

Statystyc 7rrego w Warszawie w latach 2019 - 202l , a) Wykonawca wykon ał bądż

wykonujo, W okresie ostatnich trzechlatprzed upływem terminu składania ofert, a jeŻe|i

okres prowadzonej działalności gospodarczej jest kr tszy - w tym okresie, co najmniej:2

usługi porządkowe o podobnym charakterue jak w postępowaniu, o wartości co najmniej

l00 000,00 zł brutto kaŻda, na powierzchni biurowej, nie mniejszej niż 3000 m2,przezco

najmniej 12 miesięcy. Prace poruądkowe o podobnym charakterze jak w postępowaniu to

r wnież sptzątanie urzęd w, biur, powierzchni szpitalnej, kin i teatr w, sklep w, hoteli,

bibliotek, uczelni, szk ł iprzedszkoli. b) Czynności wramach serwisu dziennego (tj.w

godzinach od 7:30 do 15:30 w dni powszednie) będą wykonywane przęz osobę zatrudnioną

na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy' zmin. rocznym

doświadczeniem zawodowym orazposiadającą aktualne badania mikrobiologiczne zgodnie

z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 t. o zapobieganiu otazzwalczaniuzakaŻeri i chor b

zakaźnych u ludzi (Dz.L). z2016 t., poz.1866) i okazywa je na Żądanie Zamawiającego.

Warunek zatrudnienia na podstawię umowy o pracę nie ma zastosowania, gdy Wykonawca

będzie realizował czyrvtości związane z obsfugą serwisu dziennego w ramach

samozatrudnienia. c) Dodatkowo: Wykonawca wykonał bądżwykonujo, W okresie ostatnich

ttzechlatprzedupĘwem terminu składania ofert, a jeŻe|i okres prowadzonej działalności

gospodarczej jest kr tszy _ w tym okresie, co najmniej 2 usfugi porządkowe o podobnym

charaktęrze jakw postępowaniu, o wartościo co najmniej 50 000,00 zł brutto kazda, na

https://b zp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id-ce43t2d6-l9da-4cd9-... 2019-06-05
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terenie zewnęttzrtym nie mniejszymniŻ4000 m2,przezco najmniej 12 miesięcy. Prace" :

porządkowe o podobnym charakterze jakw postępowaniu to r wnieŻutrzymanie teren w

park w, teren w ptzyurzędach, uczelniach, szkołach, przedszkolach, kinach, teatrach,

szpitalach, obiektach handlowych, hotelach, nie vłyłączEąc parking w najdu1ących się

przy tych obiektach.d) Wykonawca,zagwarantuje, Że czynrlości dotycące usługi

utrzymania czystości w zakresie sprzątania terenu zevłnętrzrtego będzie wykonywał

pracowrrik, zatrudniony w oparciu o umowę o pracę' kt ry został przeszkolony zptac

ogrodniczych lub utrzymania teren w zielonych,bądżtęz ukoriczył szkołę branzową lub ma

min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w Ęm zakresie. e) Czynności w ramach przedmiotu

umowy na terenie przy ulicy l Sierpnia2l zzastrzezeniem p. b) i d)' będą wykonywane

przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę' zmin 6 miesięc7rrym

do świadczeniem zawodowym, kt re wykonawc a moŻę udokumentowa na Żądanie

Zamavłiającego. Wym g zatrudnienia w oparciu o umowę o prace nie ma zastosowania w

przypadku samozatrudnięnia. Dla części 2 _Płock _ Czę ść Ż: Wykonywanie wewnętrznych

usług porządkowych w oddzi ale Urzędu w Płocku w latach 2019 - 2021 . a) Wykonawca

wykonał bądżwykonujo, W okresie ostatnich ttzech|at przed upĘwem terminu składania

ofert, a jeŻeli okres prowadzonej działa\ności gospodarczej jest kr tsay - w tym okresie, co

najmniej: 2 usługi porządkowe o podobnym charaktęrze jak w postępowaniu, o wartości co

najmniej 20 000,00 zł bruttokaŻda, na powierzc|'ni biurowej nie mniej szej niż250 m2,

ptzezco najmniej 12 miesięcy. Prace porządkowe o podobnym charaktęrze jak w

postępowaniu to r wnieŻ sprzątanie urzęd w, biur, powierzchni szpitalnej, kin i teatr w,

sklep w, hoteli, bibliotek, uczelni, szk ł i ptzedszkoli. b) Wykonawca' zagwarantuj e, Że

czynności dotyczące usługi utrzymania czystościw za\<resie sprzątania będzie wykonywał

pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę' z min. 6 miesięcznymdoświadczeniem

zawodowym. Warunek zatrudnienia nie ma zastosowania, gdy Wykonawca będzie

realizował te zadaniaw ramach samozatrudnienia. 2. Wykonawca _ zgodnie z art. Z2aust. l

p.Z.p._ w celu potwierdzeniaspełniania warunk w udziału postępowaniu, w stosownych

sytuacjachorazw odniesieniu do konkretnego zam wienia lub jego części, moze polega na

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiot w nieza|eżmie od charakteru

prawneg o łączących go z nim stosunk w prawnych. 3 . Zama'wiEący - zgodnie z art. 22a

ust. 3 p.z.p. - ocęnia, C4 udostępniane wykonawcy ptzez inne podmioty zdolności

technicznę lub zawodowe pozwalają na wykazanie przezwykonawcę spełniania warunk w
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udziału w postępowaniu, orazbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiofu podstawy 
' :

wykluczenia, kt rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13_22 i ust. 5 p.z.p.4. JęŻeli zdolności

techniczne lub zawodowe innego podmiotu, o kt rym mowa w ust. 2, niepotwierd zają

spełnienia przez wykonawcę warunk w udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych

podmiot w podstawy wykluczenia, zarnawiający - zgodnie z art.Z2avst. 6 p.z.p. - Żąda,

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: t) zastąpił ten podmiot

innym podmiotem lub podmiotami lub, 2) zobowiązał się do osobistego wykonania

odpowiedniej części zamowięnia, jeŻeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub

sytuację finansową lub ekonomiczną, o ktorych mowa w art. 22aust. l p.z.p.5. Jezeli oferta

wykonawc w wsp lnie ubiegających się o udzielenie zam wienia zostanie wybrana,

zamawiający Żąda przed zawarciem umowy w sprawie zam wienia publicznego umowy

regulującej wspołpracę tych wykonawc w zgodnie z art.23 ust. 4 p.r.p. 6. Wykonawca jest

zobowiązany r,vykaza odpowiednio, nie p zniej niŻna dzie składania ofert, spełnianie

warunk w, o kt rych mowa w art. 22 ust. I p.z.p., i brak podstaw do wykluczenia z powodu

niespełniania warunk W, o kt rych mowa w art. 24 ust. l p.z.p., zgodnie z art.26 ust.2a

p.Z.p.7. ofertę wykonawcy wykluczonęgo uznaje się za odrzuconą zgodnie z aft.24 ust. 4

p.z.p.

Zamawiający wymaga od wykonawc w wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk os b wykonujących czynności

przy rcalizacji zam wienia wrazz informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych os b: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zanavłiaiący przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okręślona w art. 24 ust.5 pkt l ustawy Prp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 2 ustawy Prp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 6 ustawy Pzp)

https://b zp.uzp.gov.pllZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id:ce43 l2d6-l9da-4cd9-... 2019-06-05



Page ll of25

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Prp)

III.3) WYKAZ oŚWIADCZEŃ srłADANYcH PRZEZwYKoNAwcĘ w CELU

wsTĘPNEGo PoTWIERDZENIA, ZE NIE PoDLEGA oN WYKLUCZENIU oRAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZSPE,ŁNIA KRYTERIA

SBLEKCJI

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk w udzialu w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteri w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚwIADCZnŃ lun DoKUMENTÓW, SKŁADANYC H PRI'EZ

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIEZAMAWIAJACEGo w
CELU PoTWIERDZENIA oKoLIcZNoŚCI, o KTÓRYCH MowA w ART.25 UsT.

1 PKT 3 USTAWY PZPz

W celu potwierdzeniabraku podstaw do wykluczęnia o jakich stanowi art.24 ust. 5 p. l Pzp

_ odpis zwłaściwego rejestru |ub zcentralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2.

oświadczenie o przyna|ezności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o

kt rej mowa w art. 24 ust. l p.23 Pzp wtaz ze złoŻęniem oświadczenia, WykonawcamoŻe

przedstawiÓ dowody' ze powiązaniaz innym Wykonawcą nie prowadzą do zaM cenia

konkurencji w postępowaniu o udzięlenie zan wienia.

ilI.s) WYKAZ oŚwIADCZnŃ lun DoKUMENTÓW SKŁADANYCH PF.ZEZ

wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIEZ^MAWIAJACEGo w

CELU PoTWIBRDZENIA oKoLICZNoŚCI, o KToRYCH MowA w ART.25 UsT.

1 PKT 1 USTAWY PZP

ilI.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNKow vDzI^ŁU w
PosTĘPoWANIU:

l . oświad czenie o braku podstaw do wykluczenia. 2. Wwykaz co najmniej dw ch

wykonanych usług o wartości co najmniej: a. Dla część,1: Wykonywanie wewnętrznych i

zewnęttzrlych usług porządkowych w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie w

latach 2019 - 2021o co najmniej: 2 usługi porządkowe o podobnym charakterze jak w
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postępowaniu, o wartości co najmniej 100 000,00 złbrutto ktŻda,na powierzchnibiurowej

nie mniej szej niŻ 3 000 m2,przezco najmniej 12 mięsięcY, a w przypadku świadczerl

okresowych lub ciągĘch r wniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 rat przidupływem

tęrminu składania ofert, a jeŻeli okres prowadzenia działalności jest kr tszy - w tym okresie,

wtaz z podaniem ich wartości , przedmiotuo dat wykonania i podmiot w, narzecz kt rych

dostawy lub usługi zostĄ wykonanę' orazzałączeniem dowod w określających czy te

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane na|eĘcie,PtT czym dowodami,

o kt rych mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

kt rego dostawy były wykonywane' aw przypadku świadczeri okresowych lub ciągĘch są

wykonywane' a jeŻeli z uzasadnionej Wzycryny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyska tych dokument w _ oświadczenię wykonawcY; w przypadku

świadczeri okresowych lub ciągĘch nadal wykonywanych referencj ebądź innę dokumenty

potwierdzające ich nalezyte wykonywanię powinny być wydane nie wcześniej niz3

miesiące przed upĘwem terminu składania ofert. Wykaz składa się na wezwanie

zamawiającego' jeśli wykonawca złoĘ go wraz z formulatzem oferty nie będzie wzywany

do jego dostarczenia; Dodatkowo' co najmniej: 2 usługiporządkowe o podobnym

charakterze jakw postępowaniu, o wartości, co najmniej 50 000,00 zł bruttokaŻda,na

terenie zevłnętrzrtym nie mniejszymniŻ4 000 m2,przez co najmniej 12 miesięcy' a w

prrypadku świadczen okresowych lub ciągłych r wnież wykonywanych, w okresie

ostatnich 3 lat przedupĘwem tęrminu składania oferto a jeŻe|i okres prowadzenia

działalności jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiot w, na tzecz kt rych dostawy lub usługi zostaĘ wykonane, orM

załączeniem dowod w określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są

wykonywane naleĘcie, przy czym dowodami, o kt rych mowźt, S? referencj ebądź inne

dokumenty wystawione przęz podmiot, na rzecz kt rego dostawy były wykonywane' a w

prrypadku świad czętl okresowych lub ciągĘch są wykonywane' a jeŻeli z uzasadnionej

prryczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych

dokument w _ oświadczęnię wykonawcYl w ptzypadku świadczenokresowych lub ciągłych

nadal wykonywanych referencj ebądŹinne dokumenty potwierdzające ich nalezyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŻ3 miesiące przed upĘwem terminu

składania ofęrt. Wykaz składa się na węzwanie zamawiającego, jeśli wykonawca złoĘ go

wtazz formulatzemofeĄ nie będzie wzywany do jego dostarczenia; b. Dla Część,Z:
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Wykonywanie wewnętr zrtychusług potządkowych w oddzi a|e LJrzędu w Płocku w latach

Ż0l9 - 2021. co najmniej: 2 usługiporządkowe o podobnym charakterze jakw 
,

postępowaniu, o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutt o kaŻda,na powierzchni biurowej

nie mniej szej niz250 m2, przez co najmniej 12 miesięcy, & W przypadku świadczen

okresowych lub ciągłych r wniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 |atptzed upływem

terminu składania ofert, a jeŻeli okres prowadzęnia działalności jest kr tszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiot w, natzecz kt rych

dostawy lub usługi zostaĘ wykonane' orazzałączeniem dowod w określających czy te

dostawy lub usługi zostaĘ wykonane lub są wykonywane naleĘcie,Pr4 czym dowodami,

o kt rych mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na tzecz

kt rego dostawy były wykonywane' aw prrypadku świadczerl okresowych lub ciągĘch są

wykonywane' a jeŻelizuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanię uzyskać tych dokumentÓw - oświadczęnie wykonawcy; w przypadku

świadczeri okresowych lub ciągĘch nadal wykonywanych referencj ebądż inne dokumenty

potwierd zEące ich naleŻyte wykonywanie powinny by wydane nie wcześni ej niz 3

miesiące przed upĘwem terminu składania ofert. Wykaz składa się na wezwanie

zamawiającego' jeśli wykonawca iloĘ go wraz z formularzem oferty nie będzie wzywany

do jego dostarczenia; 4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji

oDziałalności Gospodarczej, jeżeLi odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

l p.z.p. odpis składa się na wezwanie zamawiającego, jeśli wykonawca ,łory go wrazz

formularzęm oferty nie będzie wzywany do jego dostarczenia;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTBRIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ oŚWIADCZEN LUB DoKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

wYKoNAwcĘ w PosTĘPowANIU NA WEZWANIEZAMAWIAJACEGo w

CELU PoTWIERDZENIA oKoLIcZNoŚcI, o KTÓRYCH MowA w ART.25 UsT.

1 PKT 2 USTAWY PZP

oświadczenie, że wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę pracownik w o

wymagany ch ptzez zamavłiającego kompetencjach. oświadczenie zawartejest w

formularzu ofeĘ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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l. W terminie 3 dni od dnia przekazania inform acji, o kt rej mowa w art. 51 ust. la, art. Ś7

ust. I lub art. 60d ust. tPzp, albo od zamieszczeniana stronie internetowej informacji, o

kt rej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuję zarnawiającemu oświadczenie o

przynalezności lub brakvprzynalezności do tej samej grupy kapitałowej, o kt rej mowaw

art. 24 ust. l pkt 23 Pzp wraz ze złoŻeniem oświadc zenia wykonaw ca moŻę przedstawi

dowody' ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zabJ cenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zam wienia. Wykonawca znając okoliczności fakty czrre i

prawne moŻe złoĘć, to oświadczeniewtaz z formularzem oferty. 2. Jeśli doĘczy: a)

oświadczenię składane w związku z poleganiem wykonawcy na zasobach innych

podmiot w zgodne z art.ZZaPzp (art.2Zaust. l Pzp), b) Pisemne zobowiązanie podmiotu,

na kt rego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca' do oddania wykonawcy do

dyspozycji niezbędnych zasob w napotrzeby realizacji zam wienia zgodnie z art. 22a ust.

2 Pzp (art. 22a ust. 2, art. 24 ust. 1 pkt 1 3ą2 i ust. 5 oruz art. 25aPrp).dokument:

Koncepcj a rcalizacji usług opisujący (na nie więc ej, niŻ l5 stronach, załącnriki nie są

wliczane do podanej liczby stron) technologię utrzymania czystości obejmującą spos b

wykonywania czynności, stosowane środki czystości oraz materiały higieniczrte, atakŻe

sprzęt przewidziany do ręalizacji zam wienia. Technologia powinna by dostosowana do

rodzaju i wielkości sprzątanych powierzchni. Wykonawca określi r wniez spos b

otganizacji pracy, koordynacji pracownikow otaz zasady kontroli jakości świadczonych

usług. W ramach kryterium,,Koncepcjarcalizacji usług'' ocena ofert będzie dokonana w

oparciu o następujące podkryteria: a. spos b rea|izacji usług, stosowany sprzęt, b.

stosowane środki czystości, w Ęmze wskazaniem na ekologiczne środki posiadające

ceĘfikat EU Ecolabel lub r wnorzędny wydawany ptzezakredytowany podmiot działający

na terenie UE, c. oferowane materiały higienic7ne) w tym ze wskazanięm na ekologiczne

środki posiadające certyfikat EU Ecolabel lub r wnorzędny wydawany ptzez akredytowany

podmiot działa1ący na terenie UE, orazposiadaj ące pozytywną ocenę bezpieczeristwa

produktu kosmety c7rLęgo (Safety Assessment) wystawiony przęz uprawnionego specjalistę

(Safety Assęssora) lub jednosĘ zgodnie z Rozpotządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady Unii Europejskiej nr 122312009 i ustawąz dnia 4 października 20t8 r. o produktach

kosmetyczrtych(Dz. U.2018 poz. 2227). d. organizacjapracy' ę. kontrolajakości. Uwaga:

jeśli w ,,Koncepcji rea|izacji usług'' w ocenie Komisji przetatgowej nie zostaną om wione'

wszystkie podkrytęria oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ (art.89 ust t.p 2
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p.Z.p.)). W interesie wykonawcy jest zatem wyra:źne wyr znienie omawianych

podkryteri w.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam twienia: Pruetarg nieograniczony

Iv.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

Iv.1.3) Przewiduje się udzielenie za|iczek na poczet wykonania zam wienia:

Nie

Nalezy poda informacje na temat udzięlania zaliczek

Iv.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalog w elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalog w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złoŻenie ofert w postaci katalog w ęlektronicznych lub dołączenia do ofert

katalog w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

Iv.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złoŻenie oferty wariantowej

Nie

ZłoŻęnię oferty wariantowej dopuszczasię tylko z jednoczesnym złoŻenięm oferty

zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc w, kt rzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo ' :

innowacyjne)

Liczbawykonawc w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc w

Maksymalna liezba wykonawc w

Kryteria selekcji wykonawc w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup w:

Umowa ramowa będzie zawattaz

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestnik w umowy ramowej:

Przewid ziana maksymalna liczba uczestnik w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zanowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup w:

Adres strony internetowej, na kt rej będą zarlieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamic 7rręgo systemu zakup w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup w dopuszcza się z],oŻenie ofert

w formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje się pobranie zę złoŻonych katalog w elęktronicmych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidzianejest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
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Nalezy poda adres strony intemetowej, na kt rej aukcja będzie prowadzona:

Nalezy wskazać elementy, kt rych wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości' wynikającez opisu

przedmiotu zamrÓwienia:

Nie

Nalezy poda , kt re informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej orazjaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje doĘc zące przebiegu aukcji ęlektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos b postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,

na jakich wykonawcy będą mogli licytowa (minimalnę wysokości posĘpieri):

Informacje dotyczącę wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiąza i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania doĘczące Ęestracji i idenĘfikacji wykonawc w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy' kt rzy nie złoĘli nowych postąpierl, zostanązakwalifikowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

W.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenię

ena oferty 60,00

koncepcj a rcalizacj i usług40,00

IV.2.3) Zastosowanie proceduryr o kt rej mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak
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Iv.3) Negocja cje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

Iv.3.1) Informacje na temat negocjacjiz ogłoszeniem

Minimalne wymagania, kt re muszą spełnia wszystkie oferty:

Przewidzianejest zastrzeŻenie prawa do udzielenia zam wienia na podstawie ofert wstępnych

bez przeprowadzenia negocj acj i

Przewidzianyjest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia |iczby ofert:

Nalezy poda informacje na tęmat etap w negocjacji (w tym liczbę etap w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymaganzamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagr d dla wykonawc w,kt rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązaniastanowiące podstawę do składania ofert, jeŻelizanawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmono gftlm po stępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązan:

Nalezy poda informacje na temat etap w dialogu:

Informację dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

ElemenĘ opisu przedmiotu zam wienia definiujące minimalne wymagania, kt rym muszą

odpowiadać wszystkie ofeĘ:

Podziałnegocjacji na etapy w celu ogtaniczeniu liczhy ofert podlegających negocjacjom
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poprzezzastosowanie kryteri w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk w

zam wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt rej będzie prowadzona licyt acjaelektron iczna:

Adres strony internetowej,'na kt rej jest dostępny opis przedmiotu zam więnia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawc w w licytacji elektronicznej, w tym

wy ma g ani a te chni c7ne ur ządze informaĘ c zny c h :

Sposob postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych

wysokości postąpieri:

Informacje o liczbie etap w licytacji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy,kt rzy nie złoŻyli nowych postąpie , zostanązakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosk w o dopuszczenie do udziału w licytacji ęlektronicnej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotnę dla stron postanowienia, kt re zostaną wprowadzonę do treści zaulieranej umowy w

sprawie zam wienia publicznego, albo og lne warunki umowy, albo wz r umowy:

Wymagan ia doty czące zab ezpieczenia na|eĘte go wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie kt rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
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Nalezy wskaza zakres, charakte r zmian orazwarunki wprowa dzenia zmian: ' i

l. Wszelkie zmiany postanowieri Umowy lvymagają formy pisemnej pod rygo'.-,

niewazności. 2. Zakazuje się zrnian postanowie zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie kt rej dokonano wyboru Wykonawcy' chyba Że zajdzie co najmniej jedna z

okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zam wieri publiczrrych.3.

Zarnawiający, na podstawie art. l44 ust. 1 pkt l ustawy Prawo zam więri publiczrtych,

dopuszczamoŻ|iwoś dokonaniazsrian postanowie zawartej umowy w sytuacji, gdy

zaistnieje co najmniej jedna z okoliczrtości: 1) uzasadniona przycrynami technicznymi lub

organizacyjnymi lub strukturalnymi konieczność zmiany sposobu wykonania umowy; 2)

zmiana siedziby (lokalizacji) jednostek orgarizacyjnych objętych przedmiotem zam wienia 3)

zmiana wynagro dzenia brutto w związku z ustawową zmianą wysokości stawki podatku od

towar w i usług VAT, co jest r wnoznac7nlę ztym, Żę w prrypadku: a) obnizenia stawki

podatku VAT, zmniejszeniu ulegnie r wnież wysokoś wynagrodzenia brutto - wartoś netto

wynagrodzenia, kt ra jest wielkością niezmienną, powiększona zostanie o obowią^iącą, nową

stawkę podatku VAT, b) podwyŻszenia stawki podatku VAT, zrviększeniu ulegnie r wniez

wysokoś wynagrodzenia brutto _ wartoś netto wynagrodzenia, kt ra jest wielkością

niezmienną, powiększona zostanie o obowiv|Jjącą,nową stawkę podatku VAT; 4) z;riana

wynagrodzeniabrutto w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzeniaza

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis w

ustawy z dnia l0 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu Zaptacę (t.j.Dz.U. z

2018 r., poz.2177) - lvynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoś wzrostu

całkowitego kosztu Wykonawcy' wynikającąze zwiększenia wynagrodzęil os b bezpośrednio

wykonuj ący ch zam wi eni e do wy soko śc i aktualnie obow iązującego minimalne go

wynagro dzenia, z uwzg|ędnieniem wszystkich obciązeri publicmoprawnych od kwoty wzrostu

minimalnego wynagro dzenia, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne - wyn agrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego

koszfu Wykonawcy, jaki będzie on zobowivany dodatkowo ponieŚć w celu uwzględnienia tej

zmiany,ptzy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os b bezpośrednio

wykonujących zam wienie na tzecz Zamawiającego, jeŻeli zlniany będą miaĘ wpływ na koszt

wykonaniazarn wienia przez Wykonawcę; 5) zmianadanych podmiotowych Wykonawcy (np.

w wyniku przeks ztałcenia, ptzejęcia itp.); 6) zmiana w strukturze i otganizacji Zamawiającego;
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7) zmiana przepis w prawa, opublikowana w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub

Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra; 8) zaistnienie siĘ wyższej. 4. JeŻelipo

podpisaniu umowy zaistnieją okoliczności inne niz określone w ust 3, powodujące konieczność

wprowadzenia zmian do umowy , Zamawiający dopuszcza wprowadzenie takich zmian, pod

warunkiemŻę nie będą one: a) wynikaÓztreścizłoŻonej oferty; b) wykracza pozaokreślony

przedmiot zam wienia zawarĘ w specyfikacji istotnych warunk w zam wienia, z

uwzględnięniem art. |44 ustawy Prawo zam wieri publiczrrych.5. Zmiany, o kt rych mowa w

ust. 3 wymagają udokumentowania faktyc7iego wpływu na koszty, kt re ponosi Wykonawca

przy wykonywaniu umowy.

IV.6) INFORMACJB ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) Spos b udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv.6.2) Termin składania ofert lub wniosk w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-06-13, godzina: 10:00,

Skr cęnie terminu składania wniosk w, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamowienia

(przetarg nieograniczony, przetatg ogtaniczotrY, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskaza powody:

Język lub języki, w jakich mogą by sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczęnie do udziału

w postępowaniu

> J.Polski

Iv.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu

składania ofert)

Iv.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamrÓwienian w

przypadku nieprzyznania środk w pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środk w z pomocy udzielonej przez par stwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' kt re miaĘ być przeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamrÓwienia: Nie
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Iv.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zam wienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zam wie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt re

zamawiający zamierzałplzeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zam wienia, nie

zostaĘ mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁACZNIK I - INFoRMACJE DoTYCZACE oFERT CZESCIoWYCH

Część
I Nazrva:

nr:

Wykonywanie wewnętr zny ch i zewnęt vrty ch usług porządkowych w

siedzibie Urzędu Statystyc7nego w Warszawie w latach 20t9 '202l

1) Kr tki opis przedmiotu zam wienia (wielkość, ząlcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robot

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Wykonywanie wewnętrznych i zewnętrznychusług porządkowych w siedzibie

Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 20t9 _202l Urząd StatystyczrLy w Warszawie przy

ulicy 1 Sierpnia2l, Warszawa Budynek gł wny posiada parter i pię pięter budynku wrazz

klatkami schodo}vymi orazzintegrowane znimparterowe budynkinazywanę: Pawilon Wejściowy

z Informatorium, ŁĄCZNIK i RoBoTRoN (wyłączony ze sprzątania). W budynku LIPSK

znajdująsię dwie windy z wykoriczęniem z matowanej stali z drobną gruzełkowatą fakturą otv

lustrami. W ciągach komunikacyjnych budynku LIPSK znajdują się 4 klatki schodowe.

Pomiesz czenbiurowych jest 13 1 i otwarta powierzchnia biurowa Informatorium oraz 33 toaleĘ,

pozostałe pomieszczeniato: archiwum' Serwerownie, sale szkoleniowe' pomieszczenia socjalne,

techniczne' gosp odarcze i zap\ecza. W dniu ogłoszenia postępowania na piętrze V jest 28 biur, IV

p-}}biura, IIIp-28biur, IIp -zzbiur, Ip-25biur anaparterze 14biuriprzestrze biurowa

Informatorium. Na dzieri ogłoszenia postępowania plombowanych i kodowanych jest 16

pomieszczenbiurowych i technicznych. Łącznapowierzchnia podł g wynosi 5845 m2. okna

zajmująłącnąpowierzchnię 1 338 m2. Dodatkowe okna o pow. 78 m2 wymagające mycia

alpinisĘcznego nie będą myte. Nalezy złoĘć, ofertę namycie 1338 m2 okien. Mycie okien

przewidzianejest dwa razy w roku. W Informatorium znajdująsię szklane ścianki działowe o

wysokoś ci 2,25 m i powierzchni 45 m2. W budynkach stale przebywa około 230 - 242

pracownik w, czasowo z r żmym natęzeniem 60 _ 65 ankieter w (w r znych dniach i o r Żnych
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godzinach). w miesiącu lJrządStatystyc zny wWarszawie odwie dzawedług szacunku około 5Ó

interesantow kierujących się gł wnie do sali gdzie znajduje się Informatorium. W Warszawie w

budynku LIPSK pomieszczenia i korytarze mająsufity wykonane zpaneli metalowych. Częsi

powierzchni w budynkach wyłączonajest z uzytkowania, a mianowicie: - w ŁĄCZNIKU 225 m2

_ w RoBoTRoNIE 747 m2. W ruzie konieczności włączeniatych powierzchni do uzytkowania

zamawiający przewiduje udzielenie zam wienia dodatkowego. Udzielnie zam wienia

dodatkowego odbę dzie się w formie aneksu do umowy. obowipki stron będą tozsame z umową'

a wartoś dodatkowego zam wienia zostanie określonanapodstawie cen jednostkowych

określonych w umowie podstawowej. Przęwiduje się, ze na powierzcbnie dodatkowe będzie przez

wykonawcę wystawiana oddzielna fbktura lub faktury. Wykonawca powinien złoŻyć, ofertą na

powierzchnię do sprzątania wewnątrz budynku wynoszącą 5 845 m2. Wyko czenie podł g:

vłykładzina PCV około 3000 m2, wykładzinadywanowa około 1 600 m2, lastryko, terakota' gres

około l 200 m2. Teręn wok ł budynk w: Teren wok ł budynkow Urzędu Statystycznego w

Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 2l,kł ry jest przedmiotem zam wienia zĄmuje łącznie

powierzchnięokoło5960m2,wtym: .drogi,placeichodniki-3500m2,'terenyzielone-2100

ffi2, . chodnik i wjazd na posesj ę ptry|egający wzdłuŻ ul. 1 Sierpnia do ogrodzenia'360 m2.

Wykonawca powinien złoŻy ofertą na powierzchnię do sprzątania na zewnątrz budynku

wynoszącą 5 960 m2

2) Wsp lny SłownikZamwieri(CPV): 909l 1200-8, 909l 1200-8, 9091 1300-8, 73100000-6'

7 7 3t4l 00-5, 90620000-9

3) Wartość częś ci zam wienia(ieżeti zamawiający podaje informacje o wartości

zam wienia):

Wartość bez VAT: 5 123 8 1 ,50

Waluta:

Zł

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiąc ach: 24

okres w dniach:

data rcZpoczęcia: Ż0l 9-07-0 l

data zakoiczęnia:

5) Kryteria oceny ofert:

II
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Kryterium Znaczeni

cęna brutto 60,00

Koncepcj a realizacji usług 40,00

6) INFORMACJE DoDATKowE.,zZarnawiający informuj e, Że moŻe staną przed

koniecznością przygotowania powiększenia zam wienia w Warszawie w ramach Część, l:

Wykonywanie wewnętrznych i zewnętrntychusług porządkowych w siedzibie Urzędu

StatysĘcznego w Warszawie łv latach 2019 - 2021, na sprzątanie powierzchni do 972 m2

wewnątrz budynku

Część Wykonywanie wewnętrznychusług porządkowych w oddzialeUrzędu w
2 Nazrva:

Płocku w latach 2019 - 202t.nr:

1) KrtÓtki opis przedmiotu zam wienia (wielkość, ząlcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub rob t

budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowanią i wymagari) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego _określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Wykonywanie wewnętrznych usług porządkowych w oddzialeUtzędu w Płocku w

latach 2019 - 20Żl Uruąd Statystyczny w Warszawie oddział w Płockuprzy ulicy otoliriskiej 21,

Płock Urząd Statystyczny w Warszawie wynajmuje pomieszczeniaw budynku 7 kondygnacyjnym

na I piętrzę. Nieruchomoś jest własnością firmy WEKTRA HOLDING z siedzibąw Płocku.

IJrząd Statystyczny w Warszawie oddział w Płocku użytkuje nieruchomoś na podstawie umowy

najmu. Urząd Statystyczny zajmuje lokal o powierzchni łącznej 449,6 m2 składający się z: .

powierzchni biurowej na I piętrze budynku _ 414,6 ffi2, . powierzchni magazynowej w piwnicy

budynku - 35 m2. Lokal składa się z pomieszcze biurowych o nrrmerach: l02,103, l04, t07,

108, 109, 110,111, l lZ,korytarzy, dw ch toalet, pomieszczenia gospodarczego oraz

pomieszczęniatechnicznego o funkcjonalności magazynku.Łącznapowierzchnia podł g w

pomieszczęniachwynosi 449,6 m2, podłogi pokryte są gresęm. okna zajmująpowierzchnią

konstrukcyjną 54,50 m2. Mycie okien przewidzianejest dwa razy w roku. W pomieszczęniach

stale przebywa około 40 pracownik w. W miesiącu Uruąd StatysĘcm|y w Warszawie w oddziale

w Płocku odwiedza według szacunku około 50 interesant w. Wykonawca powinienzłoŻy ofertą

na powierzchnię do sprzątania wewnątrz budynku wynoszącą 449,6 m2

2) Wsp lny Słownik Zam wie (CPV): 90911200-8, 90911200-8, 90911300-8
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3) Wartość częścizam wienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zam wienia):

Wartoś bez VAT: 62400,88

Waluta:

zł

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiąc ach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2019-07 -0l

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cęna brutto 60,00

Koncepcj a realizacji usług 40,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:
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