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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139112-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi sprzątania
2019/S 060-139112
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
PL
ul. Morska 350A
Gdynia
81-002
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Komakowska-Helińska
Tel.: +48 587212819
E-mail: przetargi@skm.pkp.pl
Faks: +48 587212966
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skm.pkp.pl
Adres profilu nabywcy: www.skm.pkp.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.skm.pkp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: publiczny pasażerski transport kolejowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Utrzymanie czystości na stacjach i przystankach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
Sp. z o.o.
Numer referencyjny: SKMMU.086.05.19
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II.1.2)

Główny kod CPV
90910000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na stacjach i przystankach kolejowych, w budynkach
dworców, na peronach i drogach dojścia do nich, torach, międzytorzach, trójkątach przyperonowych oraz
infrastrukturze służącej do obsługi podróżnych, zarządzanych przez PKP SKM, w podziale na 7 zadań

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:
Stacja Gdańsk Śródmieście i Gdańsk Główny
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634

II.2.4)

Opis zamówienia:
Utrzymanie czystości na stacjach i przystankach kolejowych, w budynkach dworców, na peronach i drogach
dojścia do nich, torach, międzytorzach, trójkątach przyperonowych oraz infrastrukturze służącej do obsługi
podróżnych, zarządzanych przez PKP SKM- stacja Gdańsk Śródmieście i Gdańsk Główny

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
Okres w miesiącach: 36
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: 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
Wymagane wadium w kwocie 16.000,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Odcinek Gdańsk Stocznia- Sopot Wyścigi
Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4)

Opis zamówienia:
Utrzymanie czystości na stacjach i przystankach kolejowych, w budynkach dworców, na peronach i drogach
dojścia do nich, torach, międzytorzach, trójkątach przyperonowych oraz infrastrukturze służącej do obsługi
podróżnych, zarządzanych przez PKP SKM- odcinek Gdańsk Stocznia- Sopot Wyścigi

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
Okres w miesiącach: 36
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: 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
Wymagane wadium w kwocie 36.000 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Stacja Sopot
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4)

Opis zamówienia:
Utrzymanie czystości na stacjach i przystankach kolejowych, w budynkach dworców, na peronach i drogach
dojścia do nich, torach, międzytorzach, trójkątach przyperonowych oraz infrastrukturze służącej do obsługi
podróżnych, zarządzanych przez PKP SKM- stacja Sopot

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
Okres w miesiącach: 36
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: 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
Wymagane wadium w kwocie 3.700 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odcinek Sopot Kamienny Potok- Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4)

Opis zamówienia:
Utrzymanie czystości na stacjach i przystankach kolejowych, w budynkach dworców, na peronach i
drogach dojścia do nich, torach, międzytorzach, trójkątach przyperonowych oraz infrastrukturze służącej do
obsługi podróżnych, zarządzanych przez PKP SKM- odcinek Sopot Kamienny Potok-Gdynia Wzgórze Św.
Maksymiliana

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
Okres w miesiącach: 36
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: 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
Wymagane wadium w kwocie 19.000 zł

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Stacja Gdynia Główna
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4)

Opis zamówienia:
Utrzymanie czystości na stacjach i przystankach kolejowych, w budynkach dworców, na peronach i drogach
dojścia do nich, torach, międzytorzach, trójkątach przyperonowych oraz infrastrukturze służącej do obsługi
podróżnych, zarządzanych przez PKP SKM- stacja Gdynia Główna

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
Okres w miesiącach: 36
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: 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
Wymagane wadium w kwocie 9.800 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odcinek Gdynia Stocznia-Rumia Janowo
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4)

Opis zamówienia:
Utrzymanie czystości na stacjach i przystankach kolejowych, w budynkach dworców, na peronach i drogach
dojścia do nich, torach, międzytorzach, trójkątach przyperonowych oraz infrastrukturze służącej do obsługi
podróżnych, zarządzanych przez PKP SKM- odcinek Gdynia Stocznia-Rumia Janowo

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: 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
Wymagane wadium w kwocie 21.000 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Gdynia Cisowa Postojowa oraz PRT Wejherowo
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633

II.2.4)

Opis zamówienia:
Utrzymanie czystości na stacjach i przystankach kolejowych, w budynkach dworców, na peronach i drogach
dojścia do nich, torach, międzytorzach, trójkątach przyperonowych oraz infrastrukturze służącej do obsługi
podróżnych, zarządzanych przez PKP SKM- utrzymanie czystości w obiektach na terenie Gdynia Cisowa
Postojowa oraz PRT Wejherowo

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
Okres w miesiącach: 36
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: 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
Wymagane wadium w kwocie 6.300 zł
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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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać że:
Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
Dla zadania 1 150 000,00 PLN
Dla zadania 2 300 000,00 PLN
Dla zadania 3 50 000,00 PLN
Dla zadania 4 170 000,00 PLN
Dla zadania 5 90 000,00 PLN
Dla zadania 6 200 000,00 PLN
Dla zadania 7 50 000,00 PLN
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku, wymagane jest złożenie dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną powyżej
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zam. może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez Zam. warunku udziału w postępowaniu,
W przypadkach, gdy dokumenty, o których mowa powyżej zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż
złoty, Zam. na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złote (z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich
NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zam. przyjmie przy przeliczeniu innych danych finW
przypadku wątpliwości co do treści dokume.
Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
RP, zamiast dokumentów, określ/ w § 5 Rozp. składa:
1.1. w zakresie par. 5 pkt 1 Rozporządzenia - składa informację z odpow. rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dok. 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
1.2. w zakresie par. 5 pkt 2-4 Rozp. W przypadku wątpliwości co do treści dok - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
1.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ew. odsetkami lub
grzywnami, w szczeg. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
1.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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1.3. Dokumenty, okreś. w pkt. 1.1 i pkt 1.2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, okreś. w pkt 1.2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem tego terminu.
1.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, okreś. w pkt. 1.1 i pkt. 1.2., zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
1.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu,
1.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozp. składa dokument, o którym w § 7 ust. 1 pkt
1 Rozp., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.
1.7. W przyp. wątpliw. co do treści dok. - Zam. może zwrócić się o wyjaśnienie
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać ze:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy(w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również nadal wykonywane), w
ramach głównych usług wykonał należycie:
1. 1. co najmniej 2 usługi (umowy) sprzątania obiektów użyteczności publicznej wykonywaną w sposób ciągły
przez minimum 12 kolejno następujących po sobie miesięcy o wartości łącznej (za okres 1 roku) nie mniejszej
niż:
Dla zadania nr 5 – 30 000 PLN brutto
1.2. co najmniej 1 usługę sprzątania terenu zewnętrznego, wykonywaną w sposób ciągły przez minimum 12
kolejno następujących po sobie miesięcy, o wartości łącznej (za okres 1 roku) nie mniejszej niż:
Dla zadania nr 1 – 150 000 PLN brutto
Dla zadania nr 2 – 300 000 PLN brutto
Dla zadania nr 3 – 30 000 PLN brutto
Dla zadania nr 4 – 200 000 PLN brutto
Dla zadania nr 5 – 50 000 PLN brutto
Dla zadania nr 6 – 200 000 PLN brutto
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań, wymagane jest wykazanie się doświadczeniem
w świadczeniu co najmniej 2 usług dla zadania, na które składana jest oferta, a dla którego wymóg w zakresie
wartości jest największy.
1.3 co najmniej 2 usługi sprzątania budynków o charakterze biurowym i warsztatowym lub obiektów
użyteczności publicznej w sposób ciągły przez minimum 12 kolejno następujących po sobie miesięcy, o wartości
łącznej (za okres jednego roku) nie mniejszej niż:
Dla zadania nr 7 – 35 000 PLN brutto
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Przez obiekt użyteczności publicznej należy rozumieć budynki przeznaczone dla administracji, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie,
2. Wskazać i dysponować następującym zapleczem organizacyjno-technicznym niezbędnym do realizacji
Zamówienia:
2.1. Wykonawca dysponuje odpowiednią bazą sprzętowo – magazynową w odległości nie większej niż 50
km od siedziby zamawiającego (81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A) z całodobową łącznością telefoniczną
gwarantującą utrzymanie pełnej gotowości, natychmiastowej reakcji w ciągu całej doby (w ciągu max. 30 minut),
sprawności technicznej sprzętu, który będzie używany do wykonania zadania.
2.2. Wykonawca dysponuje środkami transportu w postaci co najmniej:
a) 2 samochodów do przewozu osób, sprzętu i środków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia –
dla zadań 1, 2, 4 i 6
b) 1 samochodu do przewozu osób, sprzętu i środków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia – dla
zadań 3 i 5
Przy składaniu oferty na dwa lub więcej zadań – co najmniej 3 samochodów do przewozu osób, sprzętu i
środków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
2.3 Wykonawca dysponuje własnym sprzętem do letniego oczyszczania minimum 1 szt. dla każdego z zadań
1-6:
a. spalinowa lub elektryczna kosiarka do trawy
b. urządzenie do mycia wysokociśnieniowego
c. pilarka do krzewów i gałęzi
d. Maszyna szorująco-zbierająca
W przypadku, kiedy oferent składa ofertę na więcej niż jedno zadanie wymóg uważa się za spełniony jeśli
dysponuje:
— Przy składaniu oferty na dwa lub trzy zadania - minimum 1 szt. Sprzętu wymienionego w pkt. b) oraz
minimum 2 sztuki sprzętu wymienionego w pkt. a), c) i d)
— Przy składaniu oferty na cztery, pięć lub sześć zadań minimum 2 szt. sprzętu wymienionego w pkt. b) oraz
minimum 3 sztuki sprzętu wymienionego w pkt. a), c) i d),
2.4 Oferent dysponuje własnym sprzętem do zimowego utrzymania:
a. odśnieżarka mechaniczna minimum 1 szt. dla każdego z zadań 1-6
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku wymagane jest złożenie:
— wykaz usług, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, wykonanych 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 załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, 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 wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert
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— w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia, sporządzony zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej określonych w Rozdziale VI pkt 4.2 wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku
udziału w postępowaniu,
— w przypadkach, gdy dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI zawierać będą kwoty wyrażone w innej
walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane
kwoty na złote (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy
Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli
kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu
innych danych finansowych.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu,
W przypadkach, gdy dokumenty, o których mowa powyżej zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż
złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty
na złote (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank
Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli
kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu
innych danych finansowych.
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:

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: 25/04/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 25/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego; pokój nr 303, III piętro
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający dokona otwarcia ofert poprzez platformę dostępna na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.p) i
dokonana jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie niespełniania warunków udziału lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6 i 8 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w postaci JEDZ - dokument należy dołączyć
do oferty,
2. informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 a)–c),14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania
za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i
6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
4. zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
7. ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne,
8. ośw. Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
5 i 6 ustawy,
9. ośw. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.);
10. oświ. Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 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.
Do oferty należy dołączyć:
— Formularz ofertowy
— dok. potw. wniesienie wadium,
— JEDZ
— pełnomocnictwo,
— pełnomocnictwo do reprezent. Wykonawcy wspólnie ubieg. się o udzielenie zam,
— zob. podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam. jeśli Wyk. polega na zdolnościach innych pod.
Wymagane jest zabezpieczenie - zgod. z Rozdz. XV SIWZ
Przewiduje się zmiany umowy - określone w SIWZ.
Kryteria - cena 100 %
Przewiduje się zastos. procedury - art. 24aa Pzp
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2019
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