
Warszawa: Utrzymanie czystości w budynku i na zewnątrz budynku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej
2/4, w siedzibie VIII Wydziału Zamiejscowego WSA zlokalizowanego w
Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego 7 oraz sprzątanie pomieszczeń

przy ulicy Jasnej 1 w Warszawie - SPRAWA WSA- ZP-15/2014
Numer ogłoszenia: 313450 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie , ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 5537800, faks 22 8269292.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.warszawa.wsa.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości w budynku i na zewnątrz
budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4, w siedzibie VIII Wydziału
Zamiejscowego WSA zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego 7 oraz sprzątanie
pomieszczeń przy ulicy Jasnej 1 w Warszawie - SPRAWA WSA- ZP-15/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1)
utrzymanie czystości w budynku i na zewnątrz budynku, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych oraz zwalczanie
gołoledzi w okresie zimowym, jednostronne mycie okien od wewnątrz, alpinistyczne mycie od zewnętrz okien i
żaluzji, spanderów, czyszczenie i dezynfekcja belek chłodniczych (wraz z demontażem obudowy belek) i kratek
wentylacyjnych - budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zlokalizowanego przy ul.
Jasnej 2/4 w Warszawie - zgodnie z opisem będącym Załącznikiem Nr 6 do Umowy, 2) utrzymanie czystości w
budynku i na zewnątrz budynku, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych oraz zwalczanie gołoledzi w okresie
zimowym, dwustronne mycie okien od wewnątrz - budynku Wydziału Zamiejscowego w Radomiu
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 7 w Radomiu --
zgodnie z opisem będącym Załącznikiem Nr 8 do Umowy , 3) utrzymanie czystości, dwustronne mycie okien
od wewnątrz oraz czyszczenie żaluzji wewnętrznych i pranie verticali - w pomieszczeniach przy ulicy Jasnej 1 -
zgodnie z opisem będącym Załącznikiem Nr 7 do Umowy. Zamówienie będzie realizowane przez 13 miesięcy
tj. od dnia 01.11.2014 r od godz. 06.00 do dnia 30.11.2015 r. do godz. 19.00..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.61.10.00-6, 90.91.13.00-9, 90.62.00.00-9,
50.73.00.00-1.
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: Okres w dniach: 13.



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Oferta musi być
zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
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

Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał (zakończył
czyli zrealizował - liczy się data zakończenia umowy w przypadku zakończonych
umów) w tym także w ramach wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych - co
najmniej trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością stanowiącym
przedmiot zamówienia. Poprzez usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia,
Zamawiający rozumie usługi, utrzymania czystości lub sprzątania biur w budynkach
użyteczności publicznej , której wartość wyniosła nie mniej niż 500.000,00 zł (pięćset
tysięcy zł) brutto (każda z wykazanych umów) oraz potwierdzą to dokumentem (np.
referencje, protokół odbioru itp.), że usługa ta została wykonana należycie. Za budynek
użyteczności publicznej uznany będzie budynek przeznaczony dla administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej,
handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny
ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

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

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż
dysponuje co najmniej następującymi maszynami i urządzeniami do sprzątania: a)
odkurzacze przemysłowe - min. 18 szt. b) urządzenie do prania wykładzin dywanowych
- min. 2 szt. c) urządzenie do polerowania powierzchni granitowych - min. 2 szt. d)
urządzenie do mycia ciśnieniowego - min. 2 szt. e) wózki serwisowe do sprzątania -
min 17 szt. f) odśnieżarkę mechaniczną z napędem spalinowym - min 1 szt.

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

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż
dysponuje co najmniej 22 osobami przewidzianymi do wykonania niniejszego
zamówienia tym: 1. budynek WSA w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4 (17 osób): a)
minimum 1 osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykonywaniem przedmiotu
zamówienia, będącą stale na terenie obiektu w godzinach 7.00- 15.30 (samodzielne
stanowisko) która powinna posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu



zespołami ludzkimi, b) minimum 3 osoby sprzątające w godzinach 7.00- 15.30, które
będą na bieżąco utrzymywać czystość w ramach serwisu, oraz sprzątać w ustalonych
pomieszczeniach w obecności pracowników WSA, c) minimum 1 osobę wykonującą
zakres czynności przewidziany na zewnątrz budynku oraz w piwnicy w godz. 6.00-
14.00, d) minimum 12 osób sprzątających wewnątrz budynku po godz. 16.00 do 21.00
(po 2 osoby na każdej kondygnacji), 2. w budynku przy ulicy Jasnej 1 (jedna osoba) : a)
minimum 1 osobę do sprzątania pomieszczeń w budynku przy ulicy Jasnej 1 w godz.
13.30 - 16.00 (III p) oraz 16.00 - 21.00 (IV p). 3. w budynku VIII Wydziału
Zamiejscowego WSA w Radomiu (cztery osoby): a) minimum 1 osobę sprzątającą w
godzinach 8.00 - 16.00, która będzie na bieżąco utrzymywać czystość w ramach
serwisu, b) minimum 2 osoby sprzątające wewnątrz budynku w godz. 16.00 - 21.00. c)
minimum 1 osobę wykonującą zakres czynności przewidziany na zewnątrz budynku w
godz. 07.00 - 10.00,

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

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż
posiada 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 1.000.000,00 zł (jeden milion zł). W przypadku, gdy suma polisy
ubezpieczeniowej wyrażona jest w walucie obcej zamawiający przeliczy sumę polisy na
PLN wg średniego kursu NBP danej waluty w dniu wszczęcia postępowania
przetargowego

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;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;

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.



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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną 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;

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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -
wystawione 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.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - system jakości - 10

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
W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT dotyczącej świadczonych usług, strony zobowiązują się
do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT i w konsekwencji tego podatek w zmienionej
wysokości zostanie naliczony do ceny netto wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem i w konsekwencji
tego strony dokonają stosownej zmiany wysokości wynagrodzenia brutto.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.warszawa.wsa.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacje Istotnych
Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego przy ulicy Jasnej 2/4 w Warszawie w
godz.9.00 - 15.00.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2014
godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4 . Biuro podawcze funkcjonuje w godz. 8.00 - 16.00 w dni pracujące.
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: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują
faksem lub formą elektroniczną na adres email. Wykonawcy przekazują korespondencję na : faks: 22 596-44-
50 lub, email: piotr.kosicki@warszawa.wsa.gov.pl Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Wszelką
korespondencję w formie pisemnej do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować
na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa. Każda ze stron na
żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przekazanych faksem i
emailem oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer
faksu lub adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie
się Wykonawcy z treścią pisma chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w zdaniu pierwszym
niniejszego pkt. oświadczy iż w/w wiadomości nie otrzymał. We wszelkiej korespondencji dotyczącej
niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez zamawiającego lub
nazwę zamówienia nadaną przez zamawiającego. Znak sprawy nadany przez Zamawiającego WSA-ZP-
15/2014. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Piotr Kosicki - w zakresie zagadnień
proceduralnych, tel. 22 596-44-49, p. p. Jerzy Barcz - w zakresie przedmiotu zamówienia (obiekty Warszawa),
tel. 22 596-44-63 lub 602-885-899, p. Krzysztof Trzos - w zakresie przedmiotu zamówienia (obiekt Radom) tel.
48 368- 99- 27.
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


