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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197378-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Szczecin: Usługi sprzątania budynków
2012/S 119-197378
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
ul. Narutowicza 17B
Punkt kontaktowy: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, Polska
Osoba do kontaktów: mgr inż. Jan Maszorek
70-240 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914512026
E-mail: przetargi@rzi.szczecin.pl
Faks: +48 914512029
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.przetargi.rzi.szczecin.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
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Infrastruktura Wojskowa

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 polegająca na sprzątaniu pomieszczeń wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni
utwardzonych oraz utrzymaniu terenów zielonych w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych
położonych w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin.

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
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Świnoujście, Dziwnów, Kołobrzeg, Mrzeżyno, Trzebiatów, Koszalin, Darłowo, Świdwin, Mirosławiec.
Kod NUTS PL4
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
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń wewnętrznych budynków,
zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymaniu terenów zielonych w jednostkach, instytucjach i
obiektach wojskowych położonych w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części:
— część I: WAK Świnoujście,
— część II: WAK Dziwnów,
— część III: WAK Trzebiatów,
— część IV: WAK Mrzeżyno,
— część V: WAK Kołobrzeg WL,
— część VI: WAK Kołobrzeg MW,
— część VII: WAK Darłowo,
— część VIII: WAK Mirosławiec,
— część IX: WAK Świdwin,
— część X: WAK Koszalin WL,
— część XI: WAK Koszalin CSSP.
3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz szacunkowe ilości nieczystości stałych i płynnych zostały określone
w „Zestawieniu szacunkowej ilości odpadów komunalnych stałych i płynnych”, będącym załącznikiem nr 4 do
SIWZ.
4. Zamawiający udostępni w ramach posiadanych możliwości pomieszczenia dla przechowywania sprzętu oraz
środków sanitarno – higienicznych. Zamawiający udostępni również nieodpłatnie media (energia elektryczna,
woda) zużywane w procesie utrzymania porządku.
5. W celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy, Zamawiający
zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z
Kierownikami WAK-ów.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200, 90610000, 77314100, 90630000, 77342000, 77312000, 77100000, 77300000, 98310000

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: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

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:
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 162 484,36 PLN
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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
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: WAK Świnoujście
1)
Krótki opis
WAK Świnoujście.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200, 90610000, 77314100, 90630000, 77342000, 77312000, 77100000, 77300000, 98310000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 912 657,10 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.9.2012. Zakończenie 31.8.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: WAK Dziwnów
1)
Krótki opis
WAK Dziwnów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200, 90610000, 77314100, 90630000, 77342000, 77312000, 77100000, 77300000, 98310000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 773 602,73 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.9.2012. Zakończenie 31.8.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: WAK Trzebiatów
1)
Krótki opis
WAK Trzebiatów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200, 90610000, 77314100, 90630000, 77342000, 77312000, 77100000, 77300000, 98310000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 364 857,94 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.9.2012. Zakończenie 31.8.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: WAK Mrzeżyno
1)
Krótki opis
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WAK Mrzeżyno.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200, 90610000, 77314100, 90630000, 77342000, 77312000, 77100000, 77300000, 98310000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 089 296,44 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.9.2012. Zakończenie 31.8.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: WAK Kołobrzeg WL
1)
Krótki opis
WAK Kołobrzeg WL.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200, 90610000, 77314100, 90630000, 77342000, 77312000, 77100000, 77300000, 98310000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 561 860,59 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.9.2012. Zakończenie 31.8.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: WAK Kołobrzeg MW
1)
Krótki opis
WAK Kołobrzeg MW.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200, 90610000, 77314100, 90630000, 77342000, 77312000, 77100000, 77300000, 98310000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 434 071,60 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.9.2012. Zakończenie 31.8.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: WAK Darłowo
1)
Krótki opis
WAK Darłowo.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200, 90610000, 77314100, 90630000, 77342000, 77312000, 77100000, 77300000, 98310000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 428 757,68 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.10.2012. Zakończenie 31.8.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 8
Nazwa: WAK Mirosławiec
1)
Krótki opis
WAK Mirosławiec.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200, 90610000, 77314100, 90630000, 77342000, 77312000, 77100000, 77300000, 98310000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 545 159,73 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.10.2012. Zakończenie 31.8.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: WAK Świdwin
1)
Krótki opis
WAK Świdwin.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200, 90610000, 77314100, 90630000, 77342000, 77312000, 77100000, 77300000, 98310000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 390 332,86 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.9.2012. Zakończenie 31.8.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: WAK Koszalin WL
1)
Krótki opis
WAK Koszalin WL.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200, 90610000, 77314100, 90630000, 77342000, 77312000, 77100000, 77300000, 98310000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 827 166,58 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.9.2012. Zakończenie 31.8.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: WAK Koszalin CSSP
1)
Krótki opis
WAK Koszalin CSSP.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200, 90610000, 77314100, 90630000, 77342000, 77312000, 77100000, 77300000, 98310000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 834 721,09 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Rozpoczęcie 1.9.2012. Zakończenie 31.8.2013
5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 500,00 PLN dla całości zamówienia, w tym:
— część I: WAK Świnoujście 9 000,00 PLN,
— część II: WAK Dziwnów 7 500,00 PLN,
— część III: WAK Trzebiatów 3 500,00 PLN,
— część IV: WAK Mrzeżyno 10 500,00 PLN,
— część V: WAK Kołobrzeg WL 5 500,00 PLN,
— część VI: WAK Kołobrzeg MW 4 500,00 PLN,
— część VII: WAK Darłowo 4 000,00 PLN,
— część VIII: WAK Mirosławiec 5 500,00 PLN,
— część IX: WAK Świdwin 14 000,00 PLN,
— część X: WAK Koszalin WL 8 000,00 PLN,
— część XI: WAK Koszalin CSSP 8 500,00 PLN.
W przypadku składania oferty na kilka części, należy wnieść wadium w wysokości stanowiącej sumę tych
części.
Zamawiający żąda od Wykonawcy z którym podpisze umowę wniesienia Zabezpieczenia Należytego
Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

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: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2) nie podlegają wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 pkt.1÷9 UPZP.
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia
niepodleganiu wykluczeniu, należy wraz z ofertą przedłożyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
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wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
4) aktualnej informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5) aktualnej informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu o którym mowa w części III.2.1) ust. 2 niniejszego ogłoszenia składa:
1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
b) 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– wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie– wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w cz. III.2.1) ust. 2 niniejszego ogłoszenia,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jego sytuacja ekonomiczna i
finansowa zapewnia wykonanie zamówienia tj.:
— dla części I: posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości minimum 200 000,00 PLN lub
zdolnością kredytową w wysokości minimum 200 000,00 PLN oraz posiada opłaconą polisę lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 200 000,00 PLN,
— dla części II: posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości minimum 180 000,00 PLN lub
zdolnością kredytową w wysokości minimum 180 000,00 PLN oraz posiada opłaconą polisę lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 180 000,00 PLN,
— dla części III: posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości minimum 100 000,00 PLN lub
zdolnością kredytową w wysokości minimum 100 000,00 PLN oraz posiada opłaconą polisę lub inny dokument
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potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 100 000,00 PLN,
— dla części IV: posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości minimum 250 000,00 PLN lub
zdolnością kredytową w wysokości minimum 250 000,00 PLN oraz posiada opłaconą polisę lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 250 000,00 PLN,
— dla części V: posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości minimum 160 000,00 PLN lub
zdolnością kredytową w wysokości minimum 160 000,00 PLN oraz posiada opłaconą polisę lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 160 000,00 PLN,
— dla części VI: posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości minimum 150 000,00 PLN lub
zdolnością kredytową w wysokości minimum 150 000,00 PLN oraz posiada opłaconą polisę lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 150 000,00 PLN,
— dla części VII: posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości minimum 120 000,00 PLN lub
zdolnością kredytową w wysokości minimum 120 000,00 PLN oraz posiada opłaconą polisę lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 120 000,00 PLN,
— dla części VIII: posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości minimum 160 000, 00 PLN lub
zdolnością kredytową w wysokości minimum 160 000,00 PLN oraz posiada opłaconą polisę lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 160 000, 00 PLN,
— dla części IX: posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości minimum 280 000,00 PLN lub
zdolnością kredytową w wysokości minimum 280 000,00 PLN oraz posiada opłaconą polisę lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 280 000,00 PLN,
— dla części X: posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości minimum 200 000,00PLN lub
zdolnością kredytową w wysokości minimum 200 000,00 PLN oraz posiada opłaconą polisę lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 200 000,00PLN,
— dla części XI: posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości minimum 200 000,00 PLN lub
zdolnością kredytową w wysokości minimum 200.000,00 PLN oraz posiada opłaconą polisę lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 200 000,00 PLN.
W przypadku składania oferty na kilka części należy wykazać posiadanie lub dysponowanie środkami
finansowymi na sumę tych części np.: dla części 1 i 4 w wysokości minimum 450 000,00 PLN lub zdolnością
kredytową w wysokości minimum 450 000,00 PLN oraz posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 450 000,00 PLN.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
o udzielenie w/w zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nabyli
wiedzę i doświadczenie wykonując usługi polegające na utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych
lub utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych oraz utwardzonych powierzchni zewnętrznych lub

23/06/2012
S119
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8/11

Dz.U./S S119
23/06/2012
197378-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9/11

utrzymaniu w czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zielonych o wartości tych usług na kwotę
minimum:
— część I: WAK Świnoujście 440 000,00 PLN,
— część II: WAK Dziwnów 380 000,00 PLN,
— część III: WAK Trzebiatów 180 000,00 PLN,
— część IV: WAK Mrzeżyno 540 000,00 PLN,
— część V: WAK Kołobrzeg WL 280 000,00 PLN,
— część VI: WAK Kołobrzeg MW 220 000,00 PLN,
— część VII: WAK Darłowo 210 000,00 PLN,
— część VIII: WAK Mirosławiec 280 000,00 PLN,
— część IX: WAK Świdwin 700 000,00 PLN,
— część X: WAK Koszalin WL 400 000,00 PLN,
— część XI: WAK Koszalin CSSP 420 000,00 PLN.
W przypadku składania oferty na kilka części, należy wykazać wartość usług stanowiących sumę tych części.
2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia tj.
dysponują następującymi urządzeniami technicznymi dla:
— części I: min. 5 odkurzaczami, 3 odkurzaczami piorącymi powierzchnie dywanowe, 3 ciągnikami z pługiem do
odśnieżania,
— części II: min. 3 odkurzaczami, 1 odkurzaczem piorącym powierzchnie dywanowe, 2 ciągnikami z pługiem do
odśnieżania,
— części III: min. 2 odkurzaczami, 1 odkurzaczem piorącym powierzchnie dywanowe, 2 ciągnikami z pługiem
do odśnieżania,
— części IV: min. 5 odkurzaczami, 2 odkurzaczem piorącym powierzchnie dywanowe, 2 ciągnikami z pługiem
do odśnieżania,
— części V: min. 3 odkurzaczami, 1 odkurzaczem piorącym powierzchnie dywanowe, 2 ciągnikami z pługiem do
odśnieżania,
— części VI: min. 3 odkurzaczami, 1 odkurzaczem piorącym powierzchnie dywanowe, 2 ciągnikami z pługiem
do odśnieżania,
— części VII: min. 3 odkurzaczami, 1 odkurzaczem piorącym powierzchnie dywanowe, 1 ciągnikami z pługiem
do odśnieżania,
— części VIII: min. 4 odkurzaczami, 1 odkurzaczem piorącym powierzchnie dywanowe, 2 ciągnikami z pługiem
do odśnieżania,
— części IX: min. 5 odkurzaczami, 3 odkurzaczem piorącym powierzchnie dywanowe, 3 ciągnikami z pługiem
do odśnieżania,
— części X: min. 3 odkurzaczami, 1 odkurzaczem piorącym powierzchnie dywanowe, 2 ciągnikami z pługiem do
odśnieżania,
— części XI: min. 4 odkurzaczami, 2 odkurzaczem piorącym powierzchnie dywanowe, 1 ciągnikami z pługiem
do odśnieżania.
W przypadku składania oferty na kilka części, należy dysponować urządzeniami technicznymi stanowiącymi
ich sumę np. na część 5 i 6 należy dysponować min. 6 odkurzaczami, 2 odkurzaczami piorącymi powierzchnie
dywanowe oraz 4 ciągnikami z pługiem do odśnieżania.
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
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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
Najniższa cena

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:
15/U/12

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 30.7.2012 10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.8.2012 - 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: 6.8.2012 - 11:00
Miejscowość:
Szczecin.

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

VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.6.2012
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