OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Burmistrz Miasta Milanówka
na podstawie w art. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą Pzp

ogłasza przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.milanowek.pl

Milanówek: Sprzątanie budynku poczekalni PKP
przy ul. Warszawskiej 32 A w Milanówku
Numer ogłoszenia: 13448 - 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka , ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel.
022 7583061 w. 109, faks 022 7248039.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.milanowek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie budynku poczekalni PKP przy ul.
Warszawskiej 32 A w Milanówku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzątanie budynku poczekalni PKP
przy ul. Warszawskiej 32 A w Milanówku Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na: a. sprzątaniu
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budynku poczekalni PKP przy ul. Warszawskiej 32 A w Milanówku o pow. około 52 m2, b. usługi mają być
świadczone od poniedziałku do soboty, oprócz niedzieli i dni świątecznych, c. czynności stanowiące przedmiot
zamówienia to: zamiatanie, umycie posadzki i schodów zejściowych do tunelu od strony ul. Warszawskiej oraz
zbieranie śmieci w Hali Kasowej i ze schodów, opróżnienie koszy ustawionych w Hali Kasowej a także raz w
miesiącu umycie okien od strony ul. Warszawskiej. Wykonawca do prawidłowej realizacji usług, o których mowa
powyżej zapewni własnym staraniem i na własny koszt sprzęt i środki czystości oraz worki do koszy na śmieci.
Zamawiający nie zwraca kosztów zakupu artykułów wymienionych powyżej. Wykonawca zapewni ten asortyment
w ramach oferowanego wynagrodzenia..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.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
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający
uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu oceny spełnienia warunku, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do oferty należy
dołączyć: Wykaz wykonanej lub wykonywanej min. 1 usługi, której przedmiotem było wykonanie
usług sprzątania budynków lub pomieszczeń biurowych - w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów, że ww. usługi zostały wykonane lub są
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wykonywane należycie. Jeżeli Wykonawca przedstawi wykonanie mniejszej liczby usług niż wymagana
lub w innym zakresie niż wymagany przez Zamawiającego, będzie to uznane przez Zamawiającego
jako niewywiązanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który potwierdza posiadanie
poziomu kwalifikacji, kompetencji i rzetelności wymaganych dla należytego wywiązywania się z
zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia, W przypadku szerszego zakresu wykonanych prac
od wskazanego powyżej należy wyraźnie wyodrębnić w wykazie zakres wymaganej przez
Zamawiającego usługi. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku
poprzez szczegółową weryfikację wykazu usług w zakresie przedmiotowym, jak i ilościowym, w
szczególności co do zgodności z wymienionym powyższym warunkiem. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Dowodami, o których
mowa powyżej są: a. poświadczenie wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane; b.
oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o których mowa w pkt. a. Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej, w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane. W razie
konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane
należycie lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi te były wykonane lub są
wykonywane,

o

przedłożenie

dodatkowych

informacji

lub

dokumentów

bezpośrednio

Zamawiającemu.
•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający
uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający
uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć: a. opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż 2.000,00 zł. W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta
nie może być niższa niż 2.000,00 zł. Polisa musi być ważna, opłacona na dzień składania ofert.
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Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie szkód
powstałych w skutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i podwykonawcy lub podwykonawców;
Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia ze wskazaną sumą ubezpieczenia przez
cały okres obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy polisa OC nie będzie obejmowała swoim
okresem ubezpieczenia całego okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłużenia okresu ubezpieczenia i dostarczenia oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem właściwej polisy OC do Zamawiającego, w terminie do 3 dni kalendarzowych od
wygaśnięcia polisy poprzedniej. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, winien on przedłożyć opłaconą polisę, a
w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że podmioty udostępniające są ubezpieczone,
delikt, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia obejmujące swoim zakresem odpowiedzialność za wykonaną usługę, a także
odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez
Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową weryfikację załączonych dokumentów w zakresie
wskazanym w ww. warunku, w szczególności: a. co do zgodności z zakresem i kwotą ubezpieczenia z
wymienionymi w powyższym warunku, b. czy z załączonego dokumentu, polisy lub innego
dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie, wynika, że został opłacony - jeżeli nie,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowód opłacenia ubezpieczenia. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów złożonych przez
Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki
Wykonawca spełnił.
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
III.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;

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia;

III.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 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.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;

III.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;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•

1 - Cena - 95

•

2 - Czas wykonywania usługi - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jak również warunki takich zmian
Zamawiający określił w Projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.milanowek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Referacie Zamówień
Publicznych Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, bud. A, I piętro..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016
godzina 12:15, miejsce: w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45,
Milanówek, Bud. A, I piętro..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje ustanowienia
dynamicznego systemu zakupu. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej. Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy P.z.p., wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie
naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w
ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.
Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął
konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu
naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
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środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Wiesława Kwiatkowska
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