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Uslugi - 564485-2019
28/11/2019

5230

Usfugi - Ogfoszenie

0 zamowieniu

- Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Wafbrzych:

Ustugi sprz<ttania

budynk6w

2019/5230-564485
Ogtoszenie

0 zam6wieniu

Ustugi
Podstawa prawna:
Dyrektywa

2014/24/UE

Sekcja I: lnstvtucia

I.n

zamawiajaca

Nazwa i adresy
Oficjalna

nazwa: Zaktad Ubezpieczen

5polecznych,

Oddziat w Watbrzychu

Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 1
Miejscowosc:

Watbrzych

Kod NUTS: PL51 7

Kod pocztowy: 58-390
Panstwo: Polska
Osoba do kontakt6w: Krzysztof
E-mail: zap_walbrzych@zus.pl

Marciniak

i Bogus+aw Chlipa+a

Tel.: +48 746497175
Faks: +48 746497112
Adresy internetowe:
GfOwny adres: www.zus.pl
0 zamowieniu

1.2) Informacja

wsp61nym

1.3) Komunikacja
Nieograniczony,
pefny i bezposredni dost~p do dokumentow
mozna uzyskac bezpfatnie pod adresem: www.zus.pl
Wi~cej informacji

mozna uzyskac pod adresem

podanym

powyzej

Oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udziafu w post~powaniu
przesyfac dro9cl elektroniczncl za posrednictwem:
https:/ lepuap.gov

.pl/wps

nalezy

I myportal

Oferty lub wnioski 0 dopuszczenie
do udziafu w post~powaniu
przesyfac na adres podany powyzej
1.4) Rodzaj InstytucJI

zamowienia

nalezy

zamawiajqceJ

Podmiot prawa publicznego
1.5) GMwny przedmlot
Inna dziafalnosc:

dziafafnoscl
ubezpieczenia

spo+eczne

Sekcja II: Przedmiot
11.1) Wielkosc
IL1.1)

lub zakres zamowlenia

Nazwa:

https:lltcd.europa.eurrED/noticc/udl?uti~TED:NOTI

CE:564485-20 19:TEXT: PL:IIT...
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Kompleksowe sprz<ltanie i utrzymanie w czystosci pomieszczen, terenow
zewn~trznych posesji, pielegnacja zieleni. odsniezanie i usuwanie
oblodzen

oraz sliskosci w okresie zimowym

w Oddziale ZUS W-ch

Numer referencyjny: 430000/271111/2019-ZAP
II. 1.2)

G/6wny kod CPV

90911200
11.1.3) Rodzaj zamowienia

Uslugi
11.1.4) Kr6tki

opis:

Przedmiotem

zamowienia

czystosci pomieszczen,
odsniezanie

jest kompleksowe

sprz<ltanie i utrzymanie

terenow zewnetrznych

i usuwanie oblodzen

posesji, pielegnacja

oraz sliskosci

W

okresie zimowym

w

zieleni,
w

obiektach Oddzialu ZUS w Walbrzychu. Termin realizacji zamowienia
1.5.2020 r. (termin pO.2:<ldany)do 30.4.2022 r.
11.1.5) Szacunkowa
11.1.6)

ad

ca~kowita wartosc

Informacje

0 czekiach

To zam6wienie

podzielone

jest na cz~sci: nie

11.2) Opi.
11.2.1) Nazwa:
11.2.2) Dodatkowy

kod lub kody CPV

90919200
90911100
90919100
90916000
90610000
90914000
77310000
98310000
90620000
90630000
11.2,3) Miejsce swiadczenia

usfug

Kod NUTS: PL51 5
Kod NUTS: PL5 t 7
GtOwne miejsce lub lokalizacja
ZUS Oddzia~ w Watbrzychu

realizacji:

oraz Inspektoraty

w SWidnicy, w Dzierzoniowie,

w Ktodzku, w Kamiennej

G6rze. w Jeleniej G6rze, w Lubaniu, BT w

Zgorzelcu,

SI., PI w Nowej Rudzie i Bystrzycy Kt.

Zqbkowicach

11.2.4) Opis zam6wienia:
Przedmiotem
czystosci

zam6wieniajest

pomieszczen,

odsniezanie

kompleksowe

teren6w

zewn~trznych

i usuwanie oblodzen

sprzqtanie

i utrzymanie

posesji. pielegnacja

oraz sliskosci w okresie zimowym

obiektach Oddzia~u ZUS w Wa~brzychu. Sprzqtanie
wtasciwych warunk6w sanitarno-epidemiologicznych,

w
zieleni,
w

ma na celu zapewnienie
wtasciwych

warunkow pracy oraz zagwarantowanie
Szczeg6towy opis i zakres przedmiotu

bezpiecznej eksploatacji obiektow.
zam6wienia. w tym cz~stotliwosc

sprzqtania,

zasady wsp6tpracy,

charakterystyk~

obiekt6w,

informacje

dotyczqce koordynacji i nadzoru zawiera opis przedmiotu zamowienia
zawarty w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajqcego,
Przedmiot

zam6wienia

realizowany

b~dzie w nast~pujqcych

obiektach:

https:llted.europa.eurrED/notice/udl?uri~TED:NOTICE:564485-2019:TEXT:PL:HT...
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a) Oddziat ZUS w Watbrzychu,

ul. Kasztanowa

b) Oddziat ZUS w Wafbrzychu,

pI. Grunwaldzki

1;
1;

c) Inspektorat IUS w ~widnicy, ul. Saperow 29;
d) Inspektorat

ZUS w Dzierioniowie,

e) Inspektorat

ZUS w Ktodzku,

f) lnspektorat

ZUS w Kamiennej

g) lnspektorat

ZUS w Jeleniej

h) lnspektorat

ZUS w Lubaniu,

i) Biuro Terenowe

ul. Andersa 6A i ul. Miodowa

ul. Chrobrego

Corze, al. Wojska Polskiego 14;

Corze.

ul. $ygietynskiego

ul. W. lokietka

ZUS w Zgorzelcu.

I) Punkt informacyjny

10;

13;

ul. Prusa 3;

j) Biuro Terenowe IUS w Z~bkowicach,
k) Punkt informacyjny

23;

21;

as. XX-Iecia 52;

ZUS w Nowej Rudzie, ul. Pihudskiego
ZUS w Bystrzycy Kfodzkiej,

4;

ul. Straiacka

13.

11.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia
Kryteria okreslone ponii:ej
Cena
11.2.6) Szaeunkowa wartosc
11.2.7) Okres obowiqzyw-ania zamowienia, umowy ramowej lub dynamleznego
systemu zakup6w
Poeziltek: 01/05/2020
Koniec: 30/04/2022
Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowien:
Zostanie przeprowadzone kolejne post~powanie 0 udzielenie zamowienia
publieznego w eelu zawareia umowy.
11.2.10)Informacje 0 ofertach wariantowyeh
Dopuszeza si~ skfadanie ofert wariantowyeh: nie
11.2.11)lnformaeje oopejaeh
Opeje: nle
11.2.12)InformaeJe na temat katalog6w elektronieznyeh
11.2.13)lnformaeje 0 funduszaeh Unii Europejskiej
Zamowienie dotyezy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej: nie
11.2.14)Informaeje dodatkowe
Wykonawea przyst~pujiley do niniejszego post~powania zobowiilzany jest
do wniesienia - przed upfywem terminu skfadania ofert - wadium w
wysokosci 100000,00 PLN (sfownie: sto tysi~ey zfotych).
Sekcla III: lnformaele 0 charakterze prawnym, ekonomlcznym.
teehnicznym

finansowym I

111.1)Warunkl udzlafu
111.1.1)Zdolnosc do prowadzenia dziafalnosci zawodowej, w tym wymogi
zwiqzane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krotki opis warunkow:
Zamawiaj<leynie wyznacza szczegofowyeh wymagan w tym zakresle.
111.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krotki opis kryteri6w kwalifikacji:
Zamawiaj<leynie wyznaeza szezeg6+owyeh wymagari w tym zakresie.
111.1.3)Zdolnosc teehniczna I kwalifikaeje zawodowe
Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji:

https:/lted.europa.euffEDInotice/udl?uri;TED:NOTICE:564485-20

19:TEXT:PL:HT...
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Warunek zostanie spetniony, jeieli Wykonawca wykaze, ze
ostatnich

3 lat przed upty'wem terminu

W

okresie

skiadania ofert, a jeieli

okres

prowadzenia dzia+alnosci jest krotszy - w tym okresie, wykona+ lub
wykonuje nadal, w sposob nalezyty, co najmniej jedn" us+ug~ sprzqtania
wewn<ttrz budynk6w.
Us+uga musi bye zrealizowana:
-

na

rzecz

tego samego podmiotu

12 kolejnych
-

w budynkach

wewnetrznej

uiytecznosci

sprzqtanych
Ministra

technicznych,

usytuowanie

jakim

(tekst jednolity:

przeznaczony

1) 0 +qcznej powierzchni

wynosz(lcej

publicznej

lnfrastruktury

minimum

15 000 m2•

jest zdefiniowane

w 9 3 pkt 6

z dnia 17.7.201 5 r. w sprawie

powinny

odpowiadac

budynki

i ich

Dz.U. z 2019 r. pOZ. 1065) i oznacza budynek

na potrzeby

administracji

kultury,

kultu religijnego,

sprawiedliwosci,

przez okres co najmniej

sk+adania ofert),

publicznej

obiektow

uiytecznoSci

1) Pojecie budynku
rozporz'ldzenia
warunkow

nieprzerwanie

miesiecy (Iiez'lc do terminu

publicznej,

wymiaru

oswiaty, szkolnictwa

wyiszego,

nauki, wychowania. opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii,
ustug - w tym ustug pocztowych lub
telekomunikacyjnych,

turystyki,

sportu, obstugi pasaierow

w transporcie

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym srodl'ldowym
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji:
budynek uiytecznosci
socjalny.
111.1.5) lnformacje
111.2) Warunki

0 zam6wieniach
dotycz'lce

111.2.1) Informacje
111.2.2) Warunki

publicznej

biurowy

lub

zastrzeionych

okreslonego

zawodu

umowy:

SzczegOtowe warunki

realizacji

Specyfikacji

Warunkow

111.2.3) Informacje

budynek

zamowienia

dotycz'lce
realizacji

uznaje si~ takie

za

Istotnych

zamowienia

(umowy) zawiera III cz~sc

Zamowienia.

na temat pracownikow

odpowiedzialnych

za wykonanie

zam6wienia
Sekcia IV: Procedura
IV. I)
IV.l.1)

Opis
Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.I.3)

Informacje

na temat umowy ramowej

lub dynamicznego

systemu

zakup6w
IV.IA)

Zmniejszenie

IV.I.6)

Informacje

na temat aukcji elektronicznej

Informacje

na temat Porozumienia

IV.l.B)

liczby rozwiolzari

Zamowienie

lub ofert podczas

w sprawie

jest obj~te Porozumieniem

negocjacji

zamowien

lub dialogu

rZoldowych (CPA)

w sprawie zamowien

rZ'ldowych:

nie
lV.2)
IV.2.1)

IV.2.2)

Informacje

administracyjne

Poprzednla

publikacja

dotyczolca

przedmiotowego

Numer ogtoszenia

w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2019/5

Termin

ofert lub wniosk6w

skladania

post~powanla

169-41 31 71

0 dopuszczenie

do udziatu

Dat" 08/01/2020
(zas lokalny:

10:00

hllps://ted.europa.euffED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:564485-2019:TEXT:PL:HT...
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IV.2.3) Szacunkowa data wystania zaproszen do sktadania ofert rub do udzlafu
wybranym kandydatom
IV.2.4) J~zyki. w kt6rych mozna sporzqdzac oferty lub wnioski
do udziafu:

0

dopuszczenie

Polski

IV.2.6) Minimalny okres. w kt6rym orerent b~dzie zwiilzany ofertq
Okres

w rniesiqcach: 2 (ad ustalonej daty sk+adania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2020
Czas lokalny:

11 :00

Miejsce:
Zakfad Ubezpieczen

Spofecznych

Oddzia+ w Wafbrzychu,

ul. Kasztanowa

1.

POLSKA, pok. 236, II pi~tro

Sekcla VI: Informacje uzupefniajace
Vl.l)

Informacje 0 powtarzajqcym 5i~ charakterze zamowienia
Jest to zamowienie 0 charakterze powtarzajqcym si~: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogtoszen:
Przewidywany jest termin publikacji kolejnych ogtoszen: 12.2021

V1.2) Informacje na temat proces6w elektronicznych
Akceptowane b~dq faktury elektroniczne
V1.3) Informacje dodatkowe:
1. Post~powanie prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony w
rozumieniu art. 39 i nast~pnych upzp.
2. Zamawiajqcy stosuje w niniejszym post~powaniu, z90dnie z art. 24aa
uPzp, tzw. "procedur~ odwroconq" badania i oceny ofert.
3. Wykonawca obowiqzany jest sporzqdzic wszystkie niiej wymienione
dokumenty w postaci elektronicznej i kaidy z osobna opatrzyc
kwalifikowanym podpisem eJektronicznym:
1) formularz ofertowy sporzqdzony wg wzoru zawartego w cz~sci IV SIWZ;
2) formularz cenowy sporzqdzony wg wzoru zawartego w zatqczniku nr 1
do cZ~5ci IV SIWZ;
3) jednolity europejski dokument zamowienia UEDZ)ztoiony zgodnie z
zapisami rozdziat XI, ust. 5 i 6 srwz. Informacje zawarte w JEDZb~dq
stanowHy wst~pne potwierdzenie, ie Wykonawca nie podlega wyktuczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w post~powaniu.
4.0 udzielenie zamowienia mogq ubiegac si~ Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajq wykluczeniu.
Zamawiajqcy wymaga w niniejszym post~powaniu potwierdzenia przez
Wykonawcow spetnienia przestanek braku wykluczenia na podstawie art.
24 ust. I pkt 12-23 uPzp oraz art. 24 ust. S pkt I i 8 uPzp;
2) spetniajq warunki udziatu w post~powaniu dotyczqce:
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, a i1ewynika to z odr~bnych przepisow:
Zamawiajqcy nie wyznacza szczeg6towych wymagan w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej rub finansowej:
Zamawiajqcy nie wyznacza szczeg6towych wymagan w tym zakresie:
c) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

hltps:lltcd.europa.currED/notiec/udl?uri~TED:NOTlCE:564485-2019:TEXT:PL:IIT...
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Warunek zQstanie spetniony, jei:eli Wykonawca

wykaze, ze w okresie

ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sk+adania ofert, a jeieli okres
prowadzenia dziatalnos(j jest kr6tszy - w tym okresie, wykona+ lub

wykonuje nadal, W sposob naleiyty, co najmniej jedn" U5+Ug~sprz4tania
wewnqtrz budynk6w.
Ustuga musi bye zrealizowana:

-

na rzecz tego samego podmiotu

nieprzerwanie

przez okres co najmniej

12 kolejnych miesiE:cy (Iiczqc do terminu sktadania afert),
- w budynkach uiytecznosci publicznej
sprzqtanych obiektow wynoszqcej

1) 0 t'lcznej powierzchni wewn~trznej
minimum 15000 m2•

S. Zamawiajqcy przed udzieleniem
kt6rego aferta zostata najwyi:ej
kr6tszym nii: 10 dni terminie.
oswiadczen i dokumentow:
1) w celu potwierdzenia
w postli!Powaniu:

z Krajowego

lub z centralnej

Wykonawcy

ewidencji

z udziatu

i informacji

0

Rejestru Karnego;

wtaSciwego

d) zaswiadczenia

wtaSciwej terenowej

Spotecznych

nie

na dzien ztoi:enia nastli!puj~cych

braku podstaw wykluczenia

c) zaswiadczenia
Ubezpieczen

wezwie Wykonaw(~1

do ztoi:enia w wyznaczonym,

aktualnych

a) odpisu z wtasciwego rejestru
dziatalnosci gospodarczej;
b) informacji

zamowienia

oceniona,

naczelnika

urzli!du skarbowego;

jednostki

organizacyjnej

lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia

Zaktadu
5potecznego.

Ze wzglli!du na ograniczon~ liczbli! znakow w niniejszym ogtoszeniu.
Zamawiaj~cy informuje, i:e pozos tate informacje na temat oswiadczen
dokumentow
internetowej

wymaganych w post~powaniu
ZamawiajClcego.

6. Kai:dy Wykonawca, w terminie
internetowej

kwalifikowanym

podpisem

znajdujCl si~ na stronie

3 dni od dnia zamieszczenia

ZamawiajClcego informacji

art. 86 ust. 5 uPzp, przekai:e

na stronie

z otwarcia ofert, 0 kt6rej mowa w

ZamawiajClcemu

elektronicznym

reprezentacji lub elektronicznCl
zgodnosc z oryginatem.

i

WoN.

oswiadczenie

podpisane

przez osoby uprawnione

kopie oswiadczenia

do

poswiadczonCl za

7. Przy wyborze oferty ZamawiajClcy bedzie sie kierowat nast~pujClcym
kryterium:
cena ofeny brutto - znaczenie:
8. Wzor umowy okrdlajClcy
zawrze umowe z Wykonawq
VIA)

Procedury

szczegotowe

warunki,

- przedstawiono

na jakich Zamawiaj<lcy

w cZ~Sci 1115IWZ.

odwotawcze

VIA. 1) Organ odpowiedzialny
Oficjalna

100 %.

za procedury

odwotawcze

nazwa: Krajowa lzba Odwotawcza

Adres pocztowy:
Miejscowosc:

ul. Post~pu 17a

Warszawa

Kod pocztowy: 02-676
Pans two: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:

www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny

VI.4.3)

Sktadanie odwotan

za procedury

https://tcd.europn.euffED/notice/udl?uri=TED

medlacyjne

:NOT/ CE:564485-20 /9: TEXT:PL:HT...
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Doktadne

informacje

na temat terminow sktadania

odwofan:

w

niniejszym post~powaniu przysfugujq srodki ochrony prawnej okreslone
w dziale VI ustawy Prawo zamowien publicznych.

VI.4.4) Zr6dto, gdzle moina uzyskac informacje na temat sktadania
Oficjalna nazwa: Urzqd Zamowien Publicznych
Adres pocztowy:

ul.

odwcMan

Post~pu 17A

Miejscowosc: Warszawa
Ked pocztowy: 02-676
Panstwo; Polska
E-mail:

odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 2245878801
V1.5)

Data wystania

nlnieJszego

ogfoszenia:

25/11/2019

https://ted.curopa.cuffED/noticc/udl?uri~TED:NOTICE:564485-20

19:TEXT:PL:IIT...

20 I 9-11-28

