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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60080-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi sprzątania
2019/S 027-060080

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Szczecinie
PL
ul. Jana Matejki 22
Szczecin
70-530
Polska
Osoba do kontaktów: Eryka Śliwczyńska
Tel.:  +48 914596577
E-mail: czp_szczecin@ZUS.PL 
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: http://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: http://www.zus.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://epuap.gov.pl/wps/myportal/
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: ubezpieczenia społeczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie
Numer referencyjny: 271/PN/U/5/ZAP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

mailto:czp_szczecin@ZUS.PL
http://www.zus.pl
http://www.zus.pl
http://epuap.gov.pl/wps/myportal/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania (codziennie, okresowo, doraźnie) obiektów Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, ich terenu zewnętrznego oraz utrzymanie i pielęgnacja ich
terenów zielonych.

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
90911200
90919200
90900000
90911100
90911300
90914000
90610000
90620000
90630000
77310000
77314100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział ZUS w Szczecinie ul. Matejki 22 i ul. Citroena 2 oraz podlegle terenowe jednostki organizacyjne

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania (codziennie, okresowo, doraźnie) nw. obiektów
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, ich terenu zewnętrznego oraz utrzymanie i
pielęgnacja ich terenów zielonych.
Miejsca świadczenia usługi:
a) obiekt Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. J. Matejki 22;
b) obiekt Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. A. Citroena 2;
c) obiekt Inspektoratu ZUS w Stargardzie przy ul. Składowej 2;
d) obiekt Inspektoratu ZUS w Choszcznie przy ul. W. Jagiełły 28;
e) obiekt Inspektoratu ZUS w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3;
f) obiekt Inspektoratu ZUS w Gryficach przy ul. J. Dąbskiego 5;
g) obiekt Inspektoratu ZUS w Myśliborzu przy ul. W. Pileckiego 29;
h) obiekt Inspektoratu ZUS w Pyrzycach przy ul. Sportowej 1;
i) obiekt Inspektoratu ZUS w Łobzie przy ul. T. Kościuszki 26;
j) obiekt Inspektoratu ZUS w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej 63;
k) obiekt Biura Terenowego ZUS w Międzyzdrojach przy ul. Lipowej 9;
l) obiekt Ośrodka Szkoleniowo-Kolonijnego w Lubinie przy ul. Głównej 6.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do wzoru umowy.

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
Początek: 01/07/2019
Koniec: 30/06/2021
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
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

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:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jedną usługę utrzymania czystości
W budynku/budynkach użyteczności publicznej* spełniającą łącznie następujące wymagania:
— trwa/trwała nieprzerwanie przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, (licząc do terminu składania ofert), o
wartości łącznej nie mniejszej niż 750 000,00 PLN brutto, za okres kolejnych 12 miesięcy,
— łączna wewnętrzna powierzchnia sprzątanego/sprzątanych budynku/ów wynosiła/wynosi co najmniej 14 000

m2, a zamówienie było/jest wykonywane
W sposób ciągły,

— łączna powierzchnia sprzątanych terenów zewnętrznych wynosi/wynosiła co najmniej 10 000 m2.
* Przez „budynki użyteczności publicznej" należy rozumieć obiekty rozumiane zgodnie z definicją zawartą w § 3
ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r.
W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1422 ze zm.) tj.: „budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
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śródlądowym, oraz inne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności
publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny".
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -
podmiotowy warunek musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz należycie wykonanej lub wykonywanej usługi (minimum jedna usługa) wraz z załączeniem dowodu
określającego czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

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 zawarte zostały we wzorze umowy.

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: 14/03/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ZUS Oddział w Szczecinie, ul. J. Matejki 22, 70-530
Szczecin, POLSKA, pokój 230, III piętro

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
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Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I kwartał 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
(1) W postępowaniu mogą brać udział Wykon., którzy nie podlegają wyklucz. z postępowania o udzielenie
zamów. w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art.24 ust.5 pkt 1 i 8 Pzp.
(2)Na potwier. braku podstaw do wykluczenia z postępow. Wykon. będzie obowiązany przedstawić następ.
oświadczenia i dokumenty:
(a) oświad. Wykon. stanowiące wstępne potwierdz. spełnienia warunków udziału w postępow. i braku podstaw
do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ;
(b) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
(c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków;
(d)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument
potwierdzający, że Wykon. nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne;
(e) ośw. o braku wydania wobec niego prawomoc. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adminis. o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne albo– w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji– dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
(w odniesieniu do przesłanki wyklucz. opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);
(f) ośw. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne (w odniesieniu do przesłanki wyklucz. opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp);
(g) ośw. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych;
(3) Na potwierdzenia braku podst. do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświad. o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
(4) Wykonawca zagraniczny zamiast dokumentów: z lit.b), c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub m. zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-
ce przed upływem terminu składana ofert i dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składana ofert. Jeżeli
w kraju, wykonawcy nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub m. zamieszkania wykonawcy lub m. zamieszkania tej osoby;
(5) Komunikacja między Zamaw., a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://
miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektron., z zastrzeżeniem, że
złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania
i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie
ePUAP;
(6) Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 24aa ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1) Pzp: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 odwołanie od czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób –
w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8. Zgodnie z ust. 2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 dotyczące ust. 8.
Pozostałe terminy zostały określone w ust. od 3-6 ww. artykułu.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

