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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141735-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi sprzątania
2019/S 061-141735

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Górecka
Tel.:  +32 7361723
E-mail: zamowienia@wug.gov.pl 
Faks:  +32 7361705
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wug.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://wug.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://wug.ezamawiajacy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibach wyszczególnionych urzędów górniczych
Numer referencyjny: BAG/01/2019/PN

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zamowienia@wug.gov.pl
http://www.wug.gov.pl
https://wug.ezamawiajacy.pl
https://wug.ezamawiajacy.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibach wyszczególnionych
urzędów górniczych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części, ze względu na lokalizację, w której świadczona
będzie ww. usługa.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów oraz otoczenia dla
Wyższego Urzędu Górniczego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300
90914000
90916000
90919100
90919200
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 31 w Katowicach i w
budynkach mieszkalno–użytkowych, zlokalizowanych przy ul. Poniatowskiego 29 i 29a w Katowicach, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
I część dotyczy zamówienia, którego przedmiotem jest:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, zlokalizowanego
przy ul. Poniatowskiego 31 w Katowicach i w budynkach mieszkalno–użytkowych, zlokalizowanych przy ul.
Poniatowskiego 29 i 29a w Katowicach, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów oraz ich otoczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1a do SIWZ.

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: 01/06/2019
Koniec: 31/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
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Opis wznowień:
Przewiduje się udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej
niż 20 % wartości zamówienia podstawowego określonego dla każdej z części, dotyczącego usługi utrzymania
czystości, w zakresie czynności określonych w załącznik nr 1a do SIWZ na warunkach wynikających z umowy
dla zamówienia podstawowego oraz po przeprowadzonych negocjacjach

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości obejmująca sprzątanie wnętrza obiektu, otoczenia oraz
pielęgnację zewnętrznych terenów zielonych w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300
90914000
90916000
90919100
90919200
90611000
90620000
90630000
77300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, zlokalizowanej przy ul. Obroki 87 w Katowicach,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach,
zlokalizowanej przy ul. Obroki 87 w Katowicach, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektu, otoczenia oraz
pielęgnację zewnętrznych terenów zielonych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1b do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2019
Koniec: 31/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej
niż 20 % wartości zamówienia podstawowego określonego dla każdej z części, dotyczącego usługi utrzymania
czystości, w zakresie czynności określonych w załącznik nr 1b do SIWZ na warunkach wynikających z umowy
dla zamówienia podstawowego oraz po przeprowadzonych negocjacjach

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości obejmująca sprzątanie wnętrza obiektóww siedzibie Okręgowego
Urzędu Górniczego w Gdańsku
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300
90916000
90919100
90919200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, zlokalizowanej przy ul. Białej 1, Gdańsk, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku,
zlokalizowanej przy ul. Białej 1, Gdańsk obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1c do SIWZ.

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: 31/05/2019
Koniec: 31/05/2021
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej
niż 20 % wartości zamówienia podstawowego określonego dla każdej z części, dotyczącego usługi utrzymania
czystości, w zakresie czynności określonych w załącznik nr 1c do SIWZ na warunkach wynikających z umowy
dla zamówienia podstawowego oraz po przeprowadzonych negocjacjach

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów w siedzibie Okręgowego
Urzędu Górniczego w Rybniku
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300
90916000
90919100
90919200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, zlokalizowanej przy ul. B. Chrobrego 8, Rybnik,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku,
zlokalizowanej przy ul. B. Chrobrego 8, Rybnik, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1d do SIWZ.

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: 01/06/2019
Koniec: 31/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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Przewiduje się udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej
niż 20 % wartości zamówienia podstawowego określonego dla każdej z części, dotyczącego usługi utrzymania
czystości, w zakresie czynności określonych w załącznik nr 1d do SIWZ na warunkach wynikających z umowy
dla zamówienia podstawowego oraz po przeprowadzonych negocjacjach

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów w siedzibie Okręgowego
Urzędu Górniczego w Warszawie
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300
90916000
90919100
90919200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Wilczej 46, Warszawa,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie,
zlokalizowanej przy ul. Wilczej 46, Warszawa, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1e do SIWZ.

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: 01/06/2019
Koniec: 31/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej
niż 20 % wartości zamówienia podstawowego określonego dla każdej z części, dotyczącego usługi utrzymania
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czystości, w zakresie czynności określonych w załącznik nr 1e do SIWZ na warunkach wynikających z umowy
dla zamówienia podstawowego oraz po przeprowadzonych negocjacjach.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów w siedzibie Okręgowego
Urzędu Górniczego we Wrocławiu
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300
90916000
90919100
90919200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, zlokalizowanej przy ul. Kotlarskiej 41, Wrocław,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu,
zlokalizowanej przy ul. Kotlarskiej 41, Wrocław, obejmująca sprzątanie wnętrza obiektów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1f do SIWZ.

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: 01/06/2019
Koniec: 31/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej
niż 20 % wartości zamówienia podstawowego określonego dla każdej z części, dotyczącego usługi utrzymania
czystości, w zakresie czynności określonych w załącznik nr 1f do SIWZ na warunkach wynikających z umowy
dla zamówienia podstawowego oraz po przeprowadzonych negocjacjach
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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

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Z uwagi na ograniczona ilość miejsca w poszczególnych sekcjach, opis warunków udziału i podstaw
wykluczania oraz wykaz dokumentów oraz oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz na potrzeby oceny ofert
został całościowo przedstawiony poniżej:
VIII. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy, zamawiający nie określa podstaw do
wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj: zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, ze posiada doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali lub są w trakcie wykonywania:
Część I: co najmniej 2 zamówień obejmujących usługę utrzymania czystości w zakresie sprzątania wnętrza
obiektów oraz otoczenia, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, ze każde z zamówień świadczone było/jest:dla
jednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku, w obiektach użyteczności publicznej i w ich otoczeniu
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2012 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, t.j.) z
wyłączeniem obiektów takich jak: hale targowe, produkcyjne i magazynowe, dworce, obiekty widowiskowo-

sportowe, o powierzchni sprzątania wewnątrz obiektu min. 2 500 m2, a w przypadku terenów zewnętrznych o

powierzchni min. 3 000 m2.
Część II: co najmniej 2 zamówień obejmujących usługę utrzymania czystości w zakresie sprzątania wnętrza
obiektów i ich otoczenia oraz pielęgnacji terenów zielonych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, ze każde z
zamówień świadczone było/jest: dla jednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,w obiektach
użyteczności publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.4.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2015 r., poz. 1422, t.j.) z wyłączeniem obiektów takich jak: hale targowe, produkcyjne i magazynowe, dworce,
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obiekty widowiskowo-sportowe, o powierzchni sprzątania wewnątrz obiektu min. 2 500 m2, a w przypadku

terenów zewnętrznych o powierzchni min. 3 000 m2.
Część III: co najmniej 2 zamówień obejmujących usługę utrzymania czystości w zakresie sprzątania wnętrza
obiektów i ich otoczenia oraz pielęgnacji terenów zielonych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, ze każde z
zamówień świadczone było/jest: dla jednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku, w obiektach
użyteczności publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.4.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2015 r., poz. 1422, t.j.) z wyłączeniem obiektów takich jak: hale targowe, produkcyjne i magazynowe, dworce,

obiekty widowiskowo-sportowe o powierzchni sprzątania wewnątrz obiektu min. 300 m2.
Ciąg dalszy poniżej

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część IV: co najmniej 2 zamówień obejmujących usługę utrzymania czystości w zakresie sprzątania wnętrza
obiektów i ich otoczenia oraz pielęgnacji terenów zielonych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, ze każde z
zamówień świadczone było/jest: dla jednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku, w obiektach
użyteczności publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.4.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2015 r., poz. 1422, t.j.) z wyłączeniem obiektów takich jak: hale targowe, produkcyjne i magazynowe, dworce,

obiekty widowiskowo-sportowe o powierzchni sprzątania wewnątrz obiektu min. 600 m2.
Część V: co najmniej 2 zamówień obejmujących usługę utrzymania czystości w zakresie sprzątania wnętrza
obiektów i ich otoczenia oraz pielęgnacji terenów zielonych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, ze każde z
zamówień świadczone było/jest: dla jednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku,w obiektach
użyteczności publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.4.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2015 r., poz. 1422, t.j.) z wyłączeniem obiektów takich jak: hale targowe, produkcyjne i magazynowe, dworce,

obiekty widowiskowo-sportowe o powierzchni sprzątania wewnątrz obiektu min. 200 m2.
Część VI: co najmniej 2 zamówień obejmujących usługę utrzymania czystości w zakresie sprzątania wnętrza
obiektów i ich otoczenia oraz pielęgnacji terenów zielonych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, ze każde z
zamówień świadczone było/jest: dla jednego odbiorcy przez okres co najmniej jednego roku, w obiektach
użyteczności publicznej i w ich otoczeniu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.4.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2015 r., poz. 1422, t.j.) z wyłączeniem obiektów takich jak: hale targowe, produkcyjne i magazynowe, dworce,

obiekty widowiskowo-sportowe o powierzchni sprzątania wewnątrz obiektu min. 400 m2.
W przypadku zamówienia trwającego (w trakcie wykonywania), zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
do upływu terminu składania ofert wykonawca świadczył usługę przez okres co najmniej jednego roku.
W przypadku składania ofert na kilka części wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie ww. warunku
dla każdej części z osobna, tj. wykonawca nie może wykazywać się wykonaniem tego samego zamówienia w
stosunku do więcej niż jednej części.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek wymieniony w pkt
VIII.1.1) SIWZ, tj. dotyczący niepodlegania wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy, musi
spełnić każdy z wykonawców musi spełniać oddzielnie, natomiast warunek wymieniony w pkt VIII.1.2) SIWZ
mogą spełniać łącznie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt VIII.1.2) SIWZ
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
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zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę ma każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Ciąg dalszy poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
IX. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz na potrzeby oceny ofert.
1. Dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Przy wypełnianiu formularza JEDZ wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej
przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie
odpowiadającym wszelkim wymaganiom określonym w SIWZ, tj. w zakresie dotyczącym:
Części II – identyfikacji wykonawcy,
Części III – przesłanki wykluczenia,
Części IV – warunków udziału w postępowaniu,
Części VI – podpisów.
Zamówienie nie jest zamówieniem zastrzeżonym, dlatego w Części II, lit. A JEDZ, nie należy wypełniać
podsekcji zaczynającej się od słów: „Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone (...)”, Wykonawca
może ograniczyć się do złożenia w formularzu JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), w tym przypadku wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji
α części IV formularza i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ dotyczącej kryteriów
kwalifikacji.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału
w postępowaniu składa także oświadczenie na formularzu JEDZ każdego z tych podmiotów odrębnie (każdy
podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz).
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Wykonawca składa JEDZ za pośrednictwem platformy.
JEDZ wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, sporządza się
pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia skanu JEDZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
b) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w postaci elektronicznej,
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza.
Elektroniczne poświadczenie zgodności notariusz albo mocodawca opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
2. Dokumenty oraz oświadczenia składane (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 od dnia od dnia
zamieszczenia na platformie i stronie internetowej informacji zawierającej nazwy firm oraz adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229 ze
zm.) sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ.
Ciąg dalszy poniżej

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. W przypadku braku przynależności wykonawcy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej
oświadczenie o takiej treści można złożyć wraz z oferta.
3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.:
a) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy usługi, o których mowa w pkt. VIII.2.c)
SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w
pkt IX.3.b) SIWZ.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów.
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5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.
Ciąg dalszy poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w postaci
elektronicznej, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub
notariusza. Elektroniczne poświadczenie zgodności notariusz albo mocodawca opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt IX.3.b) SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawioną/ -y nie
wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt IX.1.a) SIWZ oraz dokumenty i oświadczenia
dotyczące wykonawcy/ wykonawców składających ofertę wspólną i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, o których mowa w pkt IX. 2 i 3
SIWZ, składane są w oryginale (dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobę uprawnioną) lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność
z oryginałem (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione lub posiadające
stosowne pełnomocnictwo).
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie obiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W celu wykonania kopii dokumentu/ oświadczenia nie sporządzonego w postaci dokumentu elektronicznego,
należy wykonać skan postaci papierowej podpisanego własnoręcznie przez wykonawcę / podwykonawcę /
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca określonych w art. 22a ustawy i opatrzyć
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiednio przez wykonawcę / podwykonawcę / podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca określonych w art. 22a ustawy, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
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W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentów w formie elektronicznej w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich
elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio
przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego
zdolności lub sytuacji polega wykonawca albo przez podwykonawcę.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

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:
1. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawców wadium w wysokości dla:
Części I: 8 200, części II: 7 100, części III: 1 000, części IV: 1 900, części V: 1 000, części VI: 1 200
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy: 35 1010 1212
0010 5213 9120 0000 (NBP).
3. Wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje w chwili uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na
rachunku bankowym zamawiającego.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt XII SIWZ.
6. Wadium w formie innej niż pieniężna wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie
na platformie w zakładce pn. „Oferty” (polecenie: „dodaj dokument”) oryginału dokumentu wadialnego, tj.
sporządzonego w postaci elektronicznej i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
upoważnionego (umocowanego) przedstawiciela gwaranta lub ubezpieczyciela.

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: 30/04/2019
Czas lokalny: 10:00

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



Dz.U./S S61
27/03/2019
141735-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 14 / 15

27/03/2019 S61
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

14 / 15

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał roku 2020

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
3. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i pod
rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
4. Zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mogą nastąpić w następujących
przypadkach:
1) konieczności zmiany warunków realizacji umowy, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i wynika ona z przyczyn, za które wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności,
2) konieczności zmiany warunków realizacji umowy, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności
leżących po stronie zamawiającego,
3) konieczności zmiany warunków realizacji umowy, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek działania siły
wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania usługi,
4) ewentualnej zmiany albo rezygnacji z podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana ta dotyczy
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy,
wówczas wykonawca zobowiązany będzie wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia, pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy z powodu utraty przez niego wymaganych zdolności do wykonania zamówienia.
5) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez wykonawcę, na realizację z udziałem
podwykonawców,
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w
tym zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy
W przypadku: ustawowej zmiany stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, zmiany minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia
4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę,
7) konieczności zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego tzn. na cenę
niższą,
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8) konieczności wcześniejszego rozwiązania umowy przez zamawiającego, w szczególności w sytuacji
likwidacji / zmiany siedziby urzędu górniczego objętego umową, bez skutków prawnych i finansowych dla
zamawiającego,
9) konieczności zmniejszenia maksymalnego wynagrodzenia brutto w przypadku likwidacji / zmiany siedziby
urzędu górniczego objętego umową o wartość niezrealizowaną umowy,
10) zmniejszenia lub zwiększenia przez zamawiającego powierzchni sprzątania w obiekcie objętym
przedmiotem zamówienia przed zakończeniem wymaganego okresu świadczenia usługi,
11) zmiany wysokości wynagrodzenia miesięcznego z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia przez
zamawiającego powierzchni sprzątania w obiekcie objętym przedmiotem zamówienia przed zakończeniem
wymaganego okresu świadczenia usługi,
12) zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy
z uwagi na okoliczności leżące po stronie zamawiającego,
13) miarkowania kar umownych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2019


