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Zamówienie public... - 380009-2015

28/10/2015 S209 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Warszawa: Usługi sprzątania
2015/S 209-380009
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
DBA-2/240-53/2015
pl. Powstańców Warszawy 1
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomczak, Artur Krówka
00-950 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225560129
E-mail: zamowienia@uokik.gov.pl
Faks: +48 228262030
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.uokik.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można
uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: ochrona praw konkurencji i konsumentów
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa stałego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych i
pomocniczych oraz terenu wokół budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów wraz ze środkami czystości.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
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Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy
lub świadczenia usług: Siedziba Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1 oraz ul.Warecka 11a.
Kod NUTS
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie w czystości pomieszczeń
biurowych i pomocniczych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zlokalizowanych w Warszawie:
1) przy pl. Powstańców Warszawy 1 o powierzchni 8 694 m2
2) przy ul. Wareckiej 11A o powierzchni 470 m2
oraz terenu wokół budynku przy pl. Powstańców Warszawy 1 o powierzchni 3
490 m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do
SIWZ.
Klauzula społeczna
Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 9 lit. d ustawy
Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art.
22 § 1 Kodeksu pracy) na pełen etat co najmniej 4 osoby, które będą
realizować czynności serwisu dziennego w trakcie realizacji niniejszego
zamówienia, wymienione w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia złożonego na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu, o którym mowa pkt. 1.3 części II SIWZ.
Wykonawca po podpisaniu umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia
wykonywania usługi przedstawi Zamawiającemu Wykaz osób, które będą
świadczyć usługę i udokumentuje formę ich zatrudnienia przedstawiając kopie
umów o pracę.
Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania
umowy comiesięczne sprawozdania dotyczące sposobu zatrudniania osób
realizujących zamówienie zadeklarowanych przez niego w „Wykazie osób,
które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia”.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90910000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zamawiający określił wartość szacunkową przedmiotu zamówienia objętego
niniejszym postepowaniem na kwotę powyżej 134 000 EUR (z uwzględnieniem
zamówień uzupełniających).
II.2.2) Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000 PLN
(słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804).
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
Wynagrodzenie za prawidłowo wykonany przedmiot umowy będzie płatne w
ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT, wystawianej na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie
udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej
trzy usługi, z których każda polegała na utrzymaniu w czystości pomieszczeń
w urzędach, biurach, bankach, placówkach oświatowych, placówkach
medycznych, placówkach kultury, hotelach, o powierzchni nie mniejszej niż
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3500 m2 a wartość każdej z usług wynosiła minimum 250 000 PLN brutto.
W przypadku zamówień, które są nadal wykonywane – Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, że na dzień składania ofert zamówienie zostało
zrealizowane minimum na 250 000 PLN brutto.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż
dysponuje minimum 15 osobami zdolnymi do realizacji zamówienia
(posługujących się językiem polskim), w tym minimum 5 osobami
posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie
w utrzymaniu czystości w obiektach biurowych.
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 300 000,00 zł.
1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Pzp.
B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą złożyć oświadczenie
potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 –
(Załącznik Nr 2 do SIWZ).
W przypadku Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia, przedmiotowe oświadczenie: w zakresie spełniania wymagań
określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 – składa każdy odrębnie, natomiast w
zakresie określonym w art. 22 ust.1 pkt 2, 3
i 4 – wszyscy łącznie.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Pzp, Wykonawca musi złożyć:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego.
2.4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8
(odpowiednio do statusu wykonawcy), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
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2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (dla podmiotu zbiorowego tj. osoby prawnej oraz
jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej), wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
2.8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust.
2d ustawy Pzp (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4 do SIWZ) albo
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26
ust. 2d ustawy Pzp (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4A do SIWZ).
2.9. Wykonawcy zagraniczni.
Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt
2.2-2.7 lit. B – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
2.9.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie
wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.9.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
2.9.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie –
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w
pkt B 2.2.-2.7. Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego
dokumentu.
3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania
wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi złożyć:
3.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych głównych zamówień w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt.
1.2 lit A Część II SIWZ – Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że
musi wynikać z jednostkowej umowy).
Do powyższego wykazu Wykonawca musi dołączyć dowody potwierdzające, że
zamówienia zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą być wystawione
przez Zamawiającego / Odbiorcę zamówienia.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
— poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż
na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału
w postępowaniu albo ofert;
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— w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej.
3.2. W celu potwierdzenia spełniania opisanego przez Zamawiającego
warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi złożyć:
Opłacona polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że
Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
gospodarczej na kwotę nie niższą niż 300 000 PLN.
3.3. W celu potwierdzenia spełniania opisanego przez Zamawiającego
warunku
dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia Wykonawca musi złożyć:
Wykaz osób mających wykonywać zamówienie – Załącznik Nr 7 do SIWZ.
3.4. W przypadku, jeśli Wykonawca zamierza polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
następujących dokumentów:
3.4.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
1 i ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 3 do SIWZ;
3.4.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Powyższe zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny
wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego
zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne
okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W sytuacji, gdy
przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich
udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich
bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. wiedza i
doświadczenie, potencjał osobowy), taki dokument powinien zawierać wyraźne
nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
Powyższe uczestnictwo może odbywać się w dowolnej, dozwolonej przez
prawo postaci (jako podwykonawca, doradca, czy na innej podstawie).
C. Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać Oferta
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1. Prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2. Dokumenty wymienione w punkcie B.
3. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa
potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się,
że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za
zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z
ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
4. Na potwierdzenie, iż usługi sprzątania spełniają wymagania stawiane w
SIWZ, Wykonawca załącza:
a) wykaz środków utrzymania czystości, artykułów czystości i wykaz sprzętu
i urządzeń, z których będzie korzystał Wykonawca przy realizacji zamówienia
— prawidłowo wypełniony Załącznik Nr 8,
b) karty charakterystyki zawierające opis środków utrzymania czystości,
artykułów czystości, których Wykonawca będzie używał przy realizacji
zamówienia (wskazanych w wypełnionym Załączniku Nr 8 do SIWZ) –
załączenie kart jest nieobowiązkowe na etapie składania ofert;
6. Próbki następujących środków utrzymania czystości i artykułów czystości:
a) próbka mydła w płynie (1 opakowanie o pojemności minimum 250 ml);
b) próbka papieru toaletowego (1 rolka o szer. 19 cm);
c) próbka ręczników papierowych (1 opakowanie po minimum 100 ręczników)
d) próbka płynu do naczyń (1 opakowanie o pojemności minimum 250 ml)
UWAGA. Dostarczone próbki środków utrzymania czystości i artykułów
czystości będą służyły do oceny ofert w kryterium jakości, o którym mowa w
pkt 3 Części III SIWZ.
Wykonawca z którym zawarta zostanie umowa będzie zobowiązany do
wykonywania usług sprzątania przy użyciu środków, których próbki dostarczył
do oceny ofert.
Ze względu na fakt, iż ocena próbek będzie wiązała się z koniecznością ich
używania, po zakończeniu postępowania ewentualnemu zwrotowi (na wniosek
Wykonawcy) będą podlegały wyłącznie próbki, które nie zostały zużyte.
7. Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić
niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w odrębnym
dokumencie.
8. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna
spełniać następujące wymagania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W tym przypadku Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć:
1) pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie
(stanowiące oświadczenie każdego z podmiotów) wystawione zgodnie z
dyspozycją zawartą w pkt 7.13, 7.14 Części I SIWZ,
2) oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 1 i 3.1- 3.3. lit. B Części II
SIWZ powinny zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału
w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku
Wykonawców łącznie),
3) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego
się o udzielenie zamówienia musi załączyć dokumenty wymienione w pkt 2.1 –
2.8 lit. B Części II SIWZ,
4) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o
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udzielenie zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone
łącznie,
5) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do złożenia
Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres
obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę
wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej.
9. Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej
formie niż pieniężna.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi złożyć:
Opłacona polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że
Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
gospodarczej na kwotę nie niższą niż 300 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna
ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
na kwotę co najmniej 300 000 PLN.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania
ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria
określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Jakość. Waga 10
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3. Kryterium społeczne. Waga 10
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DBA-2/240-53/2015
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
3.12.2015 - 11:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 3.12.2015 - 12:30
Miejscowość:
Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających
zgodnie
z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w zakresie przedmiotowym
określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamówienia uzupełniające nie mogą
przekroczyć 50 % wartości zamówienia podstawowego, a ich przedmiotem
mogą być usługi sprzątania.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w celu umożliwienia
Wykonawcom sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług
będących przedmiotem przetargu oraz skalkulowania ceny oferty.
Termin wizji ustala się na dzień 10 listopada 2015 r. godz. 12:00 Zbiórka
zainteresowanych Wykonawców w holu Budynku UOKiK przy pl. Powstańców
1 (wejście od strony gości Urzędu).
Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia 10 listopada 2015 r. do
godz. 10:00 przesłać faksem na nr (22) 826 20 30 wykaz osób (imię i
nazwisko), które mają wziąć udział w wizji.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1)
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Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie
przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182
ustawy Pzp, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
4) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi
Izby.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urzad Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.10.2015
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