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I. II. III. IV. VI.
Polska-Warszawa: Usługi sprzątania
2017/S 221-459431
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
Warszawa
00-950
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Dmowski
Tel.: +48 226956685
E-mail: przetarg@mazowieckie.pl
Faks: +48 226956019
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mazowieckie.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mazowieckie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług sprzątania dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie oraz w Zielonce oraz w delegaturach MUW w Płocku, Ostrołęce,
Radomiu, Ciechanowie i w Siedlcach.
II.1.2) Główny kod CPV
90910000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania dla Mazowieckiego
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Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz w Zielonce oraz w delegaturach MUW w
Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Ciechanowie i w Siedlcach, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do umowy w ramach
poszczególnych części zamówienia.
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:
Świadczenie usług sprzątania w Warszawie oraz w Zielonce
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w Warszawie oraz w
Zielonce, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia zgłoszonych uwag / Waga: 0,4
Cena - Waga: 0,6
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zakres zamówienia opcjonalnego został określony w opisie przedmiotu
zamówienia.
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:
Świadczenie usług sprzątania w Płocku
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923

2z8

2017-11-17 09:27

Usługi - 459431-2017 - TED Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:459431-2017...

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Płock.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w Płocku, zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia zgłoszonych uwag / Waga: 0,4
Cena - Waga: 0,6
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zakres zamówienia opcjonalnego został określony w opisie przedmiotu
zamówienia.
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:
Świadczenie usług sprzątania w Ostrołęce
Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ostrołęka.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w Ostrołęce, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia zgłoszonych uwag / Waga: 0,4
Cena - Waga: 0,6
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zakres zamówienia opcjonalnego został określony w opisie przedmiotu
zamówienia.
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:
Świadczenie usług sprzątania w Radomiu
Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Radom.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w Radomiu, zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia zgłoszonych uwag / Waga: 0,4
Cena - Waga: 0,6
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zakres zamówienia opcjonalnego został określony w opisie przedmiotu
zamówienia.
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:
Świadczenie usług sprzątania w Ciechanowie
Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ciechanów.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w Ciechanowie,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia zgłoszonych uwag / Waga: 0,4
Cena - Waga: 0,6
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zakres zamówienia opcjonalnego został określony w opisie przedmiotu
zamówienia.
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:
Świadczenie usług sprzątania w Siedlcach
Część nr: 6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w Siedlcach, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia zgłoszonych uwag / Waga: 0,4
Cena - Waga: 0,6
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zakres zamówienia opcjonalnego został określony w opisie przedmiotu
zamówienia.
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
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w
okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
a) w części I: co najmniej dwie usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie w zakresie sprzątania pomieszczeń w obiektach o powierzchni
użytkowej min. 10 000 m2
b) w części II: co najmniej dwie usługi w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie w zakresie sprzątania pomieszczeń w obiektach o
powierzchni użytkowej min. 1 000 m2
c) w części III: wykonuje co najmniej dwie usługi w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie w zakresie sprzątania pomieszczeń w obiektach o
powierzchni użytkowej min. 1 000 m2
d) w części IV: co najmniej dwie usługi w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie w zakresie sprzątania pomieszczeń w obiektach o
powierzchni użytkowej min. 300 m2
e) w części V: co najmniej dwie usługi w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie w zakresie sprzątania pomieszczeń w obiektach o
powierzchni użytkowej min. 300 m2
f) w części VI: co najmniej dwie usługi w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie w zakresie sprzątania pomieszczeń w obiektach o
powierzchni użytkowej min. 2 000 m2.
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:
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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: tak
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: 28/12/2017
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2017
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
pok. 183.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców
wniesienia wadium w wysokości:
a. w części I: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł)
b. w części II: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy zł)
c. w części III: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące zł)
d. w części IV: 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc zł)
e. w części V: 500 PLN (słownie pięćset zł)
f. w części VI: 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy zł).
Sposób i zasady wnoszenia wadium zostały określone w rozdziale X SIWZ
2. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu po zbadaniu ofert pod
kątem omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy i rażąco niskiej ceny
zamierza, zgodnie z art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
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3. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych, osoby zatrudnione przez wykonawcę lub jego podwykonawców,
świadczące usługi utrzymania czystości objęta zarówno zamówieniem
podstawowym, jak również opcjonalnym muszą być zatrudnione na podstawione
umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, zgodnie art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.6.1974 r. – Kodeks pracy.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w
Dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2017
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