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S209

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Kielce: Usługi sprzątania budynków
2018/S 209-479006
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Sąd Okręgowy w Kielcach
ul. Seminaryjska 12a
25-372 Kielce
Polska
Tel.: +48 413402371
Faks: +48 413402597
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kielce.so.gov.pl
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:
https://ezamowienia.ms.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
Inna: sąd
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
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:
Sprzątanie budynków wraz z otoczeniem będących w dyspozycji Sądu Okręgowego
w Kielcach
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Kod NUTS PL721
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
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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: sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków
będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Kielcach w okresie od 1.1.2019 r. do
31.12.2019 r. zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SIWZ wraz z
załącznikami
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200
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:
II.2.2) Informacje o opcjach
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 przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed
upływem terminu składania ofert w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) na zasadach określonych w SIWZ
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest podać termin płatności, który
stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z SIWZ
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed
podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która
będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141
ustawy Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały
uregulowane art. 366 KC.
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
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże że: posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN. Ocena
spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji aktualnej, tj.
wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy. Informacja stanowi dokument, o którym mowa w pkt. VI.A
ppkt. 6 SIWZ.
Oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co
najmniej 400 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełni
powyższy warunek, jeżeli wykaże że: posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN. Ocena spełniania tego
warunku nastąpi na podstawie weryfikacji aktualnej, tj. wystawionej nie wcześniej
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Informacja
stanowi dokument, o którym mowa w pkt. VI.A ppkt. 6 SIWZ.
Oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co
najmniej 400 000 PLN.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże że wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi związane z
przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu – powierzchni objętej usługą sprzątania, dat i miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez
usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu
zamówienia rozumie się wykonanie lub wykonywanie co najmniej 2 usług
sprzątania budynków biurowych o powierzchni co najmniej 15 000 m2 każda i
wartości co najmniej 400 000,00 PLN każda. Warunek dotyczący powierzchni i
wartości musi być spełniony równocześnie. Nie można sumować zamówień o
mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 400 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże że wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi związane z
przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu – powierzchni objętej usługą sprzątania, dat i miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez
usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu
zamówienia rozumie się wykonanie lub wykonywanie co najmniej 2 usług
sprzątania budynków biurowych o powierzchni co najmniej 15 000 m2 każda i
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wartości co najmniej 400 000,00 PLN każda. Warunek dotyczący powierzchni i
wartości musi być spełniony równocześnie. Nie można sumować zamówień o
mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 400 000,00 PLN.
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 60
2. Termin płatności. Waga 40
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:
Gosp. 26-2/18
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
3.12.2018 - 10:00
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: 3.12.2018 - 10:30
Miejscowość:
Kielce, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.12.2018 r., o godz. 10:30 za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert na Platformie
Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest
jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie Zakupowej Zamawiającego.
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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
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują tylko elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Zakupowej
https://ezamowienia.ms.gov.pl. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie
stosuje tzw. procedury odwróconej, opisanej w art. 24aa ustawy Pzp, zatem
Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz ofertą wszelkie wymagane w SIWZ
oświadczenia i dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na
potrzeby realizacji niniejszego zamówienia na podstawie umowy o prace w pełnym
wymiarze czasu pracy łącznie 25 osób. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w
art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
W postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy
Pzp. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 5
pkt 8) Pzp – tj. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Zamawiający nie przewiduje
wykluczenia wykonawców w oparciu o art 24 ust 5 pkt 2 – 7 Pzp. Podstawy do
wykluczenia nie mogą zachodzić także wobec podwykonawców. W celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć poniższe oświadczenia i
dokumenty: 1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 us. 2 dyrektywy 2014/24/UE (wg zał.
wzoru). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące tych
podmiotów.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolite Europejskie Dokumenty
Zamówienia dotyczące podwykonawców. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 3)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
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Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem
https//ezamowienia.ms.gov.pl Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
w formie elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Korzystanie z Platformy Zakupowej
przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Ważne! Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany. Oferta ma być
sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami
rejestrowymi lun przez pełnomocnika. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami
i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod
adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób; b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 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; c) odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.10.2018
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Usługi - 479006-2018
30/10/2018

S209

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Kielce: Usługi sprzątania budynków
2018/S 209-479006
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Sąd Okręgowy w Kielcach
ul. Seminaryjska 12a
25-372 Kielce
Polska
Tel.: +48 413402371
Faks: +48 413402597
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kielce.so.gov.pl
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:
https://ezamowienia.ms.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
Inna: sąd
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
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:
Sprzątanie budynków wraz z otoczeniem będących w dyspozycji Sądu Okręgowego
w Kielcach
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Kod NUTS PL721
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
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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: sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków
będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Kielcach w okresie od 1.1.2019 r. do
31.12.2019 r. zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SIWZ wraz z
załącznikami
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200
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:
II.2.2) Informacje o opcjach
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 przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed
upływem terminu składania ofert w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) na zasadach określonych w SIWZ
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest podać termin płatności, który
stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z SIWZ
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed
podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która
będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141
ustawy Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały
uregulowane art. 366 KC.
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
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże że: posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN. Ocena
spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji aktualnej, tj.
wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy. Informacja stanowi dokument, o którym mowa w pkt. VI.A
ppkt. 6 SIWZ.
Oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co
najmniej 400 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełni
powyższy warunek, jeżeli wykaże że: posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN. Ocena spełniania tego
warunku nastąpi na podstawie weryfikacji aktualnej, tj. wystawionej nie wcześniej
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Informacja
stanowi dokument, o którym mowa w pkt. VI.A ppkt. 6 SIWZ.
Oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co
najmniej 400 000 PLN.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże że wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi związane z
przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu – powierzchni objętej usługą sprzątania, dat i miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez
usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu
zamówienia rozumie się wykonanie lub wykonywanie co najmniej 2 usług
sprzątania budynków biurowych o powierzchni co najmniej 15 000 m2 każda i
wartości co najmniej 400 000,00 PLN każda. Warunek dotyczący powierzchni i
wartości musi być spełniony równocześnie. Nie można sumować zamówień o
mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 400 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże że wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi związane z
przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu – powierzchni objętej usługą sprzątania, dat i miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez
usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu
zamówienia rozumie się wykonanie lub wykonywanie co najmniej 2 usług
sprzątania budynków biurowych o powierzchni co najmniej 15 000 m2 każda i
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wartości co najmniej 400 000,00 PLN każda. Warunek dotyczący powierzchni i
wartości musi być spełniony równocześnie. Nie można sumować zamówień o
mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 400 000,00 PLN.
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 60
2. Termin płatności. Waga 40
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:
Gosp. 26-2/18
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
3.12.2018 - 10:00
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: 3.12.2018 - 10:30
Miejscowość:
Kielce, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.12.2018 r., o godz. 10:30 za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert na Platformie
Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest
jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie Zakupowej Zamawiającego.
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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
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują tylko elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Zakupowej
https://ezamowienia.ms.gov.pl. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie
stosuje tzw. procedury odwróconej, opisanej w art. 24aa ustawy Pzp, zatem
Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz ofertą wszelkie wymagane w SIWZ
oświadczenia i dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na
potrzeby realizacji niniejszego zamówienia na podstawie umowy o prace w pełnym
wymiarze czasu pracy łącznie 25 osób. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w
art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
W postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy
Pzp. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 5
pkt 8) Pzp – tj. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Zamawiający nie przewiduje
wykluczenia wykonawców w oparciu o art 24 ust 5 pkt 2 – 7 Pzp. Podstawy do
wykluczenia nie mogą zachodzić także wobec podwykonawców. W celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć poniższe oświadczenia i
dokumenty: 1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 us. 2 dyrektywy 2014/24/UE (wg zał.
wzoru). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące tych
podmiotów.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolite Europejskie Dokumenty
Zamówienia dotyczące podwykonawców. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 3)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
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Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem
https//ezamowienia.ms.gov.pl Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
w formie elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Korzystanie z Platformy Zakupowej
przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Ważne! Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany. Oferta ma być
sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami
rejestrowymi lun przez pełnomocnika. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami
i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod
adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób; b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 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; c) odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.10.2018
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