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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334428-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania biur
2015/S 184-334428

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
ul. Jasna 2/4
Osoba do kontaktów: Piotr Kosicki
00-013 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 225964449
E-mail: piotr.kosicki@warszawa.wsa.gov.pl
Faks:  +48 225964450
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.warszawa.wsa.gov.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
Inna: Wojewódzkie Sądy Administracyjne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: sądownictwo administracyjne

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:
Utrzymanie czystości w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

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
Kod NUTS PL12

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334428-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:piotr.kosicki@warszawa.wsa.gov.pl
http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
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 – budynku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie – zgodnie z opisem
będącym Załącznikiem nr 4 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 6 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 5 do Umowy.
Termin realizacji zamówienia obejmuje okres:
1. dla lokalizacji o których mowa pkt 1 i 2 przez okres 24 miesięcy tj. od 1.12.2015–30.11.2017 r.;
2. dla lokalizacji o której mowa w pkt 3 przez okres 9 miesięcy tj. od 1.12.2015–30.8.2016 r.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 ustawy w wymiarze nieprzekraczającym 30 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90919200

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: nie

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:
Powyżej 134 000 EUR.

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
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości
20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert.
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Najpóźniej z dniem zawarcia umowy Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający będzie żądał od wybranego w przetargu Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty (brutto).

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:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający na podstawie dyspozycji art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych wprowadza klauzulę społeczną do realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Wykonawca
zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia rozpoczęcia świadczenia umowy,
zatrudnić na cały okres umowy, pracowników o których mowa w § 5 ust. 1 na podstawie umowy o pracę, w
wymaganym wymiarze czasu pracy.

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 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 PLN (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.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 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 dwa 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 1 000 000 PLN (jeden milion zł) brutto (każda z
wykazanych umów) oraz potwierdzą to dokumentem (np. referencje, protokół odbioru itp.), że usługa ta została
wykonana należycie.
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. 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.
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c) urządzenie do polerowania powierzchni granitowych – min. 1 szt.
d) urządzenie do mycia ciśnieniowego – min. 2 szt.
e) wózki serwisowe do sprzątania – min 18 szt.
f) odśnieżarkę mechaniczną z napędem spalinowym – min 1 szt.
3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek w
przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 19 osobami przewidzianymi do wykonania
niniejszego zamówienia w tym:
3.1. budynek WSA w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4 (15 osób):
a) 3 osoby sprzątające w godzinach 7:30–15:30, które będą na bieżąco utrzymywać czystość w ramach
„serwisu”, oraz sprzątać w ustalonych pomieszczeniach w obecności pracowników WSA [3 x pełne etaty],
b) 12 osób sprzątających wewnątrz budynku w godz. 16:00 do 20:00 (po 2 osoby na każdej kondygnacji) [12 x
1/2 etatu],
3.2. w budynku przy ulicy Jasnej 1 (1 osoba):
a) 1 osoba do sprzątania pomieszczeń w budynku przy ulicy Jasnej 1 w godz. 14:00–16:00 (III p) oraz 16:00–
19:00 (IV p) [1 x 5/8 etatu];
3.3. w budynku VIII Wydziału Zamiejscowego WSA w Radomiu (3 osoby):
a) 1 osoba sprzątającą w godzinach 8:00–16:00, która będzie na bieżąco utrzymywać czystość w ramach
„ serwisu” [1 x pełny etat],
b) 2 osoby sprzątające wewnątrz budynku w godz. 16:00–20:00 [2 x 1/2 etatu].

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

III.3.2) 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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena (C). Waga 90
2. System jakości (S). Waga 10

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:
Znak sprawy WSA-ZP-11/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
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nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.10.2015 - 11:00

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: 29.10.2015
Miejscowość:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4.

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
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę przetargową składającą się z:
1. wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ;
2. kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
3. potwierdzenie wniesienia lub wpłacenia wadium;
4. pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik określające zakres umocowania podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
5. aktualny certyfikat ISO 9001:2008 lub certyfikat równoważny (do oceny oferty w kryterium „System Jakości”
pkt 26.1.2. SIWZ (jeżeli dotyczy).
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
6. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z art. 44 ustawy – wg
wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ,
7. wykaz zrealizowanych umów w zakresie usług utrzymania czystości, zgodnie z warunkiem udziału
sformułowanym w pkt 12.1.2 specyfikacji – wg. wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ;
8. Informacja o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym (potencjał techniczny zgodnie warunkiem
udziału sformułowanym w pkt. 12.1.3 SIWZ – wg. wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ.
9. Informacja o osobach i dysponowaniu osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
(potencjał kadrowy zgodnie warunkiem udziału sformułowanym w pkt 12.1.4 SIWZ – wg. wzoru określonego w
załączniku nr 8 do SIWZ.
10. 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 PLN (jeden milion złotych) – zgodnie warunkiem udziału
sformułowanym w pkt 12.1.5. SIWZ.
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W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
11. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych –
wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ;
12. aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
13. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub zaświadczenia, 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 ofert;
14. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz pkt.
10 i 11 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
15. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
16. Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz. 331, z późn. zm.) co Wykonawca, albo informację, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej, o których mowa w
dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy. 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy. 
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. 
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. 
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem. 
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
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 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.9.2015
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