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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416475-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi czyszczenia okien
2018/S 184-416475
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Tobar
Tel.: +48 224371346
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Faks: +48 224371390
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.cba.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Sekretariat Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego
140610454
ul. Poleczki 3
Warszawa
02-822
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Tobar Wydział Zamówien Publicznych Biuro Finansów Centralne Biuro
Antykorupcyjne
Tel.: +48 224371346
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Faks: +48 224371390
Kod NUTS: PL911
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Adresy internetowe:
Główny adres: www.cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Służba specjalna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa sprzątania powierzchni biurowych, holi, klatek schodowych, sanitariów i terenu zewnętrznego wraz z
segregowaniem odpadów oraz odśnieżanie dachów obiektów CBA
Numer referencyjny: 45/>PU/2018/MT

II.1.2)

Główny kod CPV
90911300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w
budynkach, sprzątanie bieżące i doraźne w przypadku awarii hydraulicznych lub drobnych prac konserwacyjnoremontowych oraz na posesjach i odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli lodowych (w niektórych zadaniach)
budynków Centralnego Biura Antykorupcyjnego w podanych poniżej lokalizacjach
Zadanie 1 - 15-740 Białystok, ul. Gen. Andersa 46B,
Zadanie 2 – 85-064 Bydgoszcz, ul. Siedlecka 10,
Zadanie 3 – 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 18,
Zadanie 4 – 30-008 Lublin, ul. Gliniana 7,
Zadanie 5 – 90-502 Łódź, ul. Rzgowska 34/36,
Zadanie 6 – 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 1,
Zadanie 7 – 70-907 Szczecin, ul. Żołnierska 4 D,
Zadanie 8 – 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 20,
Zadanie 9 - 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 123,
Zadanie 10 –51-637 Wrocław, ul. Rodakowskiego 6, ul. Mieszczańska 9,
Zadanie 11- 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 385 b
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Białystok
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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90900000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
15-740 Białystok, ul. Gen. Andersa 46B, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w
budynkach, sprzątanie bieżące i doraźne w przypadku awarii hydraulicznych lub drobnych prac konserwacyjnoremontowych oraz na posesjach i odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli lodowych (w niektórych zadaniach)
budynków Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia okien, framug okiennych i parapetów zewnętrznych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych na terenie zewnętrznym w
okresie zimowym / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj papieru toaletowego i ręczników papierowych / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Bydgoszcz
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
85-064 Bydgoszcz, ul. Siedlecka 10, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w
budynkach, sprzątanie bieżące i doraźne w przypadku awarii hydraulicznych lub drobnych prac konserwacyjnoremontowych oraz na posesjach i odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli lodowych (w niektórych zadaniach)
budynków Centralnego Biura Antykorupcyjnego w podanych poniżej lokalizacjach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia okien, framug okiennych oraz parapetów zewnętrznych / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych na terenie zewnętrznym w
okresie zimowym / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj papieru toaletowego i ręczników papierowych / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kraków
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
31-553 Kraków, ul. Fabryczna 18, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w
budynkach, sprzątanie bieżące i doraźne w przypadku awarii hydraulicznych lub drobnych prac konserwacyjnoremontowych oraz na posesjach i odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli lodowych (w niektórych zadaniach)
budynków Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia okien, framug okiennych oraz parapetów zewnętrznych / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych na terenie zewnętrznym w
okresie zimowym / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj papieru toaletowego i ręczników papierowych / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Lublin
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
30-008 Lublin, ul. Gliniana 7, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w
budynkach, sprzątanie bieżące i doraźne w przypadku awarii hydraulicznych lub drobnych prac konserwacyjnoremontowych oraz na posesjach i odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli lodowych (w niektórych zadaniach)
budynków Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia okien, framug okiennych oraz parapetów zewnętrznych / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych na terenie zewnętrznym w
okresie zimowym / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj papieru toaletowego i ręczników papierowych / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Łódź
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
90-502 Łódź, ul. Rzgowska 34/36, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w
budynkach, sprzątanie bieżące i doraźne w przypadku awarii hydraulicznych lub drobnych prac konserwacyjnoremontowych oraz na posesjach i odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli lodowych (w niektórych zadaniach)
budynków Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia okien, framug okiennych oraz parapetów zewnętrznych / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych na terenie zewnętrznym w
okresie zimowym / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj papieru toaletowego i ręczników papierowych / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rzeszów
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 1, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w
budynkach, sprzątanie bieżące i doraźne w przypadku awarii hydraulicznych lub drobnych prac konserwacyjnoremontowych oraz na posesjach i odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli lodowych (w niektórych zadaniach)
budynków Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia okien, framug okiennych oraz parapetów zewnętrznych / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych na terenie zewnętrznym w
okresie zimowym / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj papieru toaletowego i ręczników papierowych / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Szczecin
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
70-907 Szczecin, ul. Żołnierska 4 D, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w
budynkach, sprzątanie bieżące i doraźne w przypadku awarii hydraulicznych lub drobnych prac konserwacyjnoremontowych oraz na posesjach i odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli lodowych (w niektórych zadaniach)
budynków Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia okien, framug okiennych oraz parapetów zewnętrznych / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych na terenie zewnętrznym w
okresie zimowym / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj papieru toaletowego i ręczników papierowych / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Poznań
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
60-449 Poznań, ul. Wichrowa 20, POLSKA.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w
budynkach, sprzątanie bieżące i doraźne w przypadku awarii hydraulicznych lub drobnych prac konserwacyjnoremontowych oraz na posesjach i odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli lodowych (w niektórych zadaniach)
budynków Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia okien, framug okiennych oraz parapetów zewnętrznych / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych na terenie zewnętrznym w
okresie zimowym / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj papieru toaletowego i ręczników papierowych / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Katowice
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-235 Katowice, ul. 1 Maja 123, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w
budynkach, sprzątanie bieżące i doraźne w przypadku awarii hydraulicznych lub drobnych prac konserwacyjno-
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remontowych oraz na posesjach i odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli lodowych (w niektórych zadaniach)
budynków Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia okien, framug okiennych oraz parapetów zewnętrznych / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych na terenie zewnętrznym w
okresie zimowym / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj papieru toaletowego i ręczników papierowych / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wrocław
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
51-637 Wrocław, ul. Rodakowskiego 6, ul. Mieszczańska 9, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w
budynkach, sprzątanie bieżące i doraźne w przypadku awarii hydraulicznych lub drobnych prac konserwacyjnoremontowych oraz na posesjach i odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli lodowych (w niektórych zadaniach)
budynków Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia okien, framug okiennych oraz parapetów zewnętrznych / Waga:
10
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych na terenie zewnętrznym w
okresie zimowym / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj papieru toaletowego i ręczników papierowych / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Gdańsk
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 385 b, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w
budynkach, sprzątanie bieżące i doraźne w przypadku awarii hydraulicznych lub drobnych prac konserwacyjnoremontowych oraz na posesjach i odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli lodowych (w niektórych zadaniach)
budynków Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia okien, framug okiennych oraz parapetów zewnętrznych / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych na terenie zewnętrznym w
okresie zimowym / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj papieru toaletowego i ręczników papierowych / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługi, których
przedmiotem było sprzątanie pomieszczeń biurowych o wartości każdej z nich co najmniej:
Dla zadania nr 1 – 30 000,00 PLN
Dla zadanie nr 2 - 20 000,00 PLN
Dla zadanie nr 3 – 40 000,00 PLN
Dla zadanie nr 4 – 20 000,00 PLN
Dla zadanie nr 5 – 50 000,00 PLN
Dla zadanie nr 6 – 20 000,00 PLN
Dla zadanie nr 7 – 20 000,00 PLN
Dla zadanie nr 8 – 20 000,00 PLN
Dla zadanie nr 9 – 40 000,00 PLN
Dla zadanie nr 10 – 30 000,00 PLN
Dla zadanie nr 11 – 30 000,00 PLN

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługi, których
przedmiotem było sprzątanie pomieszczeń biurowych o wartości każdej z nich co najmniej:
Dla zadania nr 1 – 30 000,00 PLN
Dla zadanie nr 2 - 20 000,00 PLN
Dla zadanie nr 3 – 40 000,00 PLN
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Dla zadanie nr 4 – 20 000,00 PLN
Dla zadanie nr 5 – 50 000,00 PLN
Dla zadanie nr 6 – 20 000,00 PLN
Dla zadanie nr 7 – 20 000,00 PLN
Dla zadanie nr 8 – 20 000,00 PLN
Dla zadanie nr 9 – 40 000,00 PLN
Dla zadanie nr 10 – 30 000,00 PLN
Dla zadanie nr 11 – 30 000,00 PLN
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zalecany wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,
2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy
Pzp do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 10:30
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IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba CBA, Warszawa, ul. Poleczki 3, POLSKA.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III.1) Ogłoszenia oraz
wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć:
a) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
2. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a ustawy Pzp, winien
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy złożenia dokumentów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1)-9).
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5
pkt 1)-9).
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy przestawienia dokumentów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1) - 9) w odniesieniu do tych
podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na
którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
7. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w
wysokości
Zadanie nr 1-11 - 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych)
8. Termin realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1-10 - 36 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.1.2019 r.
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Zadanie nr 11 - 15 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.1.2019 r.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której był zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzoną przez wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2018

25/09/2018
S184
https://ted.europa.eu/
TED
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