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Ad res strony internetow ej, na której Z a m aw ia jący  udostępnia S p e cyfika c ję  Isto tn ych  W arunków Zam ów ienia:
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Warszawa: Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości 
w obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st.

Warszawy w roku 2014 
Numer ogłoszenia: 526752 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEK C JA  I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy , ul. 

Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5689100, faks 022 8645952. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsbielany.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEK C JA  II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania 

czystości w obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2014.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są  

usługi polegające na: 1) kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń biurowych, gospodarczych, technicznych, 

socjalnych, korytarzy, holi, klatek schodowych, sanitariatów i przyległych terenów zewnętrznych oraz myciu 

okien w obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 2) utrzymaniu czystości 

podczas godzin urzędowania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 

przy ul. Przybyszewskiego 80/82. 2. Budynki usytuowane są  w następujących miejscach: ul. 

Przybyszewskiego 80/82 - siedziba Zamawiającego, Al. Zjednoczenia 13 - Ośrodek Wsparcia dla Seniorów 

Nr 1, ul. Wrzeciono 5 A - Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2. 3. Usługa sprzątania wewnątrz budynków 

będzie świadczona codziennie w dni robocze po godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku od godziny

16.00, za wyjątkiem pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie, gdzie usługa musi być świadczona w 

obecności użytkownika pomieszczenia. 4. Wykonawca zapewni również świadczenie usług utrzymania 

czystości w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -

16.00. 5. Usługi będą wykonywane przy pomocy personelu własnego Wykonawcy, którego imienny wykaz

2013-12-18 14:55

http://bzpO
http://www.opsbielany.waw.pl
http://www.opsbielany.waw.pl


http://bzpO. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.

Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 

Czynność należy powtórzyć przy każdej zmianie personelu. Zamawiający ma prawo w uzasadnionych 

przypadkach zażądać zmiany osoby wykonującej czynności sprzątania, a Wykonawca zmiany tej dokona. 6. 

Wykonawca realizuje usługi przy zastosowaniu własnego sprzętu oraz profesjonalnych środków czystości. 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z zakupu środków czyszczących, 

dezynfekujących, konserwacyjnych oraz worków na śmieci. 7. Wykonawca gwarantuje, iż materiały i środki 

czystości, które będą wykorzystywane do wykonania usługi są  dopuszczone do stosowania zgodnie z 

przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 8. Wykonawca 

zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zachować na terenie objętym umową należyty ład, porządek, 

przestrzegać przepisów bhp i ppoż. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z 

realizacją usługi oraz wskutek innych działań swojego personelu. 10.Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia wraz z zakresem i wymaganą częstotliwością prac porządkowych oraz wielkość powierzchni 

poszczególnych obiektów zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ..

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.91.13.00-9, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31 12.2014

SEK C JA  III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony 

na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z załącznikiem nr 4.1 

do SIW Z

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, 

co najmniej dwie usługi sprzątania budynków o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2 każda przez 

okres ciągły nie krótszy niż 12 miesięcy

111.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony 

na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z załącznikiem nr 4.1 

do SIW Z

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony 

na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z załącznikiem nr 4.1 

do SIW Z

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony 

na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z  załącznikiem nr 4.1 

do SIW Z

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są  wykonywane należycie;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
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6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

111.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

SEK C JA  IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

za mówię n ia: w ww. o psbie la ny. waw. pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2013 

godzina 10:00, miejsce: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. 

Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa, II piętro, Sekretariat, pokój nr 40.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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