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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452574-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi czyszczenia okien
2018/S 199-452574
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 184-416475)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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
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 konserwacyjno-
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remontowych 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
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 184-416475

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 11
Zamiast:
Okres w dniach: 15
Powinno być:
Okres w miesiącach: 15
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
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.
25ust. 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

16/10/2018
S199
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/4

Dz.U./S S199
16/10/2018
452574-2018-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

3/4

rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
w § 5pkt 1)-9).
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w
art. 25ust. 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.
Zadanie nr 11 - 15 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.1.2019 r.
Powinno być:
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)
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8. Termin realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1-10 - 36 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.1.2019 r.
Zadanie nr 11 - 15 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.1.2019 r.
9. Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:
1) wypełniony Formularz ofertowy (o treści zgodnej z zalecanym wzorem formularza - załącznik nr 2 do SIWZ).,
2) wykaz środków chemicznych używanych do wykonania umowy wraz z kartami charakterystyki stosowanych
środków czystości oraz informacjami producenta lub odpowiednie karty techniczne wraz z numerem CAS (jeśli
dostępne)
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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