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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436905-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Usługi sprzątania
2018/S 193-436905

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu
ul. Czachowskiego 21A
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Kozicki
Tel.:  +48 483856375
E-mail: grzegorz.kozicki@zus.pl 
Faks:  +48 483856580
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.zus.pl/zampub
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: instytucja ubezpeczenia społecznego

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa kompleksowego sprzątania obiektów i przylegającego terenu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A oraz podległych placówkach terenowych
Numer referencyjny: 310000/271/005-2018/ADG

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:grzegorz.kozicki@zus.pl
www.zus.pl
https://www.zus.pl/zampub
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów i przylegającego
terenu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A oraz podległych
placówkach terenowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000
90610000
90620000
90630000
90911200
90911300
90919200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921

II.2.4) Opis zamówienia:
Umowa obowiązuje przez 24 miesiące od daty jej zawarcia, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2019 r.
Usługa obejmować będzie: sprzątanie obiektów, sprzątanie terenu zewnętrznego, utrzymanie i pielęgnację
terenów zielonych, usługę odśnieżania, dostawę i bieżące uzupełnianie środków czystości oraz monitorowanie
prawidłowości realizacji zadań w zakresie sprzątania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
Lokalizacja obiektów do świadczenia usługi sprzątania:
Oddział ZUS w Radomiu ul. ul. Czachowskiego 21A
Inspektorat ZUS w Grójcu ul. Matejki 10
Inspektorat ZUS w Kozienicach ul. Radomska 43
Inspektorat ZUS w Szydłowcu ul. Sowińskiego 6
Inspektorat ZUS w Zwoleniu ul. Bogusza 20
Biuro Terenowe ZUS w Przysusze ul. Radomska 30
Biuro Terenowe ZUS w Lipsku ul. Partyzantów 10
Biuro Terenowe ZUS w Pionkach ul. Spokojna 9
Zamawiający wymaga przez cały okres realizacji zamówienia zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w pełnym wymiarze
czasu pracy lub w wymiarze nie mniejszym niż 0,25 etatu. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany
przez cały okres realizacji Umowy do zatrudnienia osób wykonujących przedmiot umowy w zakresie sprzątania
za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę – ustalone na podstawie
art. 6-8 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847).
Liczba osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy nie może być mniejsza niż 43 osoby (w
przeliczeniu na pełen etat – 25,5 pełnych etatów). Ilość ta nie uwzględnia osoby pełniącej funkcję koordynatora.
Zamawiający dokona obliczenia ilości pełnych etatów poprzez zsumowanie osób zatrudnionych na pełen
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etat jak i etaty cząstkowe (w wymiarze nie mniejszym niż 0,25 etatu), wykonujących czynności sprzątania w
Oddziale ZUS w Radomiu i podległych jednostkach terenowych.
Zamawiający wymaga, aby wśród uczestniczących w wykonaniu przedmiotu zamówienia zatrudniona była
przez cały okres realizacji zamówienia, co najmniej jedna osoba bezrobotna na podstawie skierowania z
Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20.4.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1065 ze zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu
kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z
zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w
okresie okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej 2 usługi, polegające na

sprzątaniu pomieszczeń o powierzchni minimum 8 000,00 m2 w budynkach użyteczności publicznej i terenów

zewnętrznych o powierzchni minimum 4 000,00 m2 przylegających do przedmiotowych budynków, przez okres
minimum 12 kolejnych miesięcy w sposób ciągły każda. Zamawiający uzna usługę wykonywaną, jeżeli jest ona
wykonywana przez okres minimum kolejnych 12 miesięcy w sposób ciągły. W przypadku złożenia oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowy warunek w całości musi
spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku,
gdy Wykonawca celem potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku polega na zdolnościach innych,
przedmiotowy warunek w całości musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów.
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* Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz
którego usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne
dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

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:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do
SIWZ.

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: nie

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: 15/11/2018
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 14/01/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2018
Czas lokalny: 09:30

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:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów ustawy oraz na podstawie SIWZ umieszczonej na stronie Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2018
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