
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługa kompleksowego sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie oraz jednostkach
podległych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hetmańska 45d

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-078

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 50-61-200

1.5.8.) Numer faksu: 17 50-61-103

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rzeszow.po.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.po.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Organ Kontroli Państwowej lub OchronyPprawa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowego sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie oraz jednostkach
podległych
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6e6ebd1-74e8-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009295/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-22 11:51

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.ms.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób
porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami podczas przeprowadzania niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2020
r., poz. 344) przy użyciu systemu SmartPZP dostępnego pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej poprzez System. 2. Sposób sporządzenia dokumentów lub oświadczeń elektronicznych,
albo elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz. U.
z 2020 r. poz.2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy.( Dz.U. z 2020r. poz. 2415).3. Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do
Systemu.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto w systemie SmartPZP. Wykonawca bezpłatnie rejestruje się, logując
się akceptuje warunki korzystania z Systemu, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje
go za wiążący. Szczegółowa instrukcja korzystania z usług Systemu dostępna jest dla wszystkich
użytkowników Systemu na stronie Systemu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.5. Za
pośrednictwem posiadanych w Systemie kont użytkowników odbywa się komunikacja Zamawiającego
z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania, dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania.6. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.7. Za datę
wpływu dokumentów (oferty, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomieniai informacje) do
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Zamawiającego przyjmuje się datę zapisania na serwerach obsługujących System. Aktualna data i
godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu
Systemu.8. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez użytkowników Wykonawcy
konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkownika Wykonawcy
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, służącego do autentykacji i podpisu elektronicznego.9.
Zamawiający, zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz. U. z 2020 r. poz.2452) informuje, że System jest
kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest
posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu dokonania czynności złożenia oferty -
podpisania oferty.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarte w rozdziale 2 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarte w rozdziale 2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO VII WB 261.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 350968,65 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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1.Zamówienie publiczne dotyczy usługi kompleksowego sprzątania :1.1. powierzchni
wewnętrznej w:1) Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 45d,
Rzeszów;2) Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów z siedzibą przy ul. Lisa-Kuli 20,
Rzeszów;3) Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Lisa-Kuli 20, Rzeszów;4)
Prokuraturze Rejonowej w Dębicy z siedzibą przy ul. 3 Maja 2, Dębica;5) Prokuraturze
Rejonowej w Łańcucie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 10, Łańcut;6) Prokuraturze Rejonowej w
Ropczycach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, Ropczyce;7) Prokuraturze Rejonowej w
Leżajsku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 47, Leżajsk;8) Prokuraturze Rejonowej w Strzyżowie z
siedzibą przy ul. 8 Marca 9, Strzyżów;

4.2.5.) Wartość części: 268454,91 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag.2.Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta,
która przedstawia najkorzystniejszy bilans cenyi innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia publicznego. 3. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.4. Kryteria
oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:Część I- Sprzątanie powierzchni
wewnętrznej.1) kryterium „Cena”: znaczenie kryterium C - 60 %; Oferty, które nie podlegają odrzuceniu
z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:C=CN/CB x 60 pkt; gdzie C -ilość punktów w kryterium-
cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana 2) kryterium „Jakość usługi” : znaczenie kryterium J -
20% Przy ocenie ofert w kryterium „jakość usługi” Zamawiający będzie stosował następujące
podkryterium: organizacja kontroli jakości sprzątania poprzez zapewnienie przez Wykonawcę stałego
koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej usługi Oferty nie podlegające odrzuceniu w
zakresie kryterium –jakość (J):• 20 pkt. otrzyma wykonawca, którego koordynator 4 x w miesiącu
będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakość wykonanej
usługi ,• 10 pkt otrzyma wykonawca, którego koordynator 2 x w miesiącu będzie osobiście wraz z
wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakość wykonanej usługi • 0 pkt otrzyma
wykonawca, którego koordynator 1 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem
zamawiającego sprawdzał jakości wykonanej usługi 3) kryterium „Zatrudnienie niepełnosprawnych”:
znaczenie kryterium Z - 20%Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium -zatrudnienie
niepełnosprawnych (Z):• 20 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 6 osób
niepełnosprawnych przy wykonywaniu zamówienia• 15 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni
minimum 5 osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu zamówienia• 12 pkt – otrzyma Wykonawca
który zatrudni minimum 4 osoby niepełnosprawne przy wykonywaniu zamówienia• 9 pkt – otrzyma
Wykonawca który zatrudni minimum 3 osoby niepełnosprawne przy wykonywaniu zamówienia• 6 pkt –
otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 2 osoby niepełnosprawne przy wykonywaniu zamówienia•
3 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 1 osobę niepełnosprawną przy wykonywaniu
zamówienia• 0 pkt– otrzyma Wykonawca który nie zatrudni osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu
zamówienia Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu
o następujący wzór:Część I Ocena oferty = C + J + Z Gdzie: C - liczba punktów za kryterium: cena
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brutto oferty J - liczba punktów za kryterium: jakość usługi Z - liczba punktów za kryterium :zatrudnienie
niepełnosprawnych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Jakość usługi”

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których
mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Zatrudnienie niepełnosprawnych”:

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag.2.Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans cenyi innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia publicznego. 3. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.4.
Kryteria oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:Część I- Sprzątanie
powierzchni wewnętrznej.1) kryterium „Cena”: znaczenie kryterium C - 60 %; Oferty, które nie
podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:C=CN/CB x 60 pkt; gdzie C -
ilość punktów w kryterium- cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana 2) kryterium „Jakość
usługi” : znaczenie kryterium J - 20% Przy ocenie ofert w kryterium „jakość usługi” Zamawiający
będzie stosował następujące podkryterium: organizacja kontroli jakości sprzątania poprzez
zapewnienie przez Wykonawcę stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej
usługi Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium –jakość (J):• 20 pkt. otrzyma
wykonawca, którego koordynator 4 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym
pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakość wykonanej usługi ,• 10 pkt otrzyma wykonawca,
którego koordynator 2 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem
zamawiającego sprawdzał jakość wykonanej usługi • 0 pkt otrzyma wykonawca, którego
koordynator 1 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem
zamawiającego sprawdzał jakości wykonanej usługi 3) kryterium „Zatrudnienie
niepełnosprawnych”: znaczenie kryterium Z - 20%Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie
kryterium -zatrudnienie niepełnosprawnych (Z):• 20 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni
minimum 6 osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu zamówienia• 15 pkt – otrzyma
Wykonawca który zatrudni minimum 5 osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu zamówienia•
12 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 4 osoby niepełnosprawne przy
wykonywaniu zamówienia• 9 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 3 osoby
niepełnosprawne przy wykonywaniu zamówienia• 6 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni
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minimum 2 osoby niepełnosprawne przy wykonywaniu zamówienia• 3 pkt – otrzyma Wykonawca
który zatrudni minimum 1 osobę niepełnosprawną przy wykonywaniu zamówienia• 0 pkt–
otrzyma Wykonawca który nie zatrudni osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu zamówienia
Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny
najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu
o następujący wzór:Część I Ocena oferty = C + J + Z Gdzie: C - liczba punktów za kryterium:
cena brutto oferty J - liczba punktów za kryterium: jakość usługi Z - liczba punktów za kryterium
:zatrudnienie niepełnosprawnych

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Zamówienie publiczne dotyczy usługi kompleksowego sprzątania :1.2.powierzchni zewnętrznej
wokół budynków:1) Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d w
Rzeszowie;2) Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie przy ul. Lisa-Kuli 20 w Rzeszowie 3)
Prokuratury Rejonowej w Dębicy przy ul. 3 Maja 2 w Dębicy;4) Prokuratury Rejonowej w
Leżajsku przy ul. Mickiewicza 47 w Leżajsku;

4.2.5.) Wartość części: 85513,74 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag.2.Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta,
która przedstawia najkorzystniejszy bilans cenyi innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia publicznego. 3. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.4. Kryteria
oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:) kryterium „Cena”: znaczenie kryterium C -
60 %; Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:C=CN/CB x
60 pkt; gdzie C -ilość punktów w kryterium- cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana 2) kryterium
„Jakość usługi” : znaczenie kryterium J - 20% Przy ocenie ofert w kryterium „jakość usługi”
Zamawiający będzie stosował następujące podkryterium: organizacja kontroli jakości sprzątania
poprzez zapewnienie przez Wykonawcę stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej
usługiOferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium –jakość (J):• 20 pkt otrzyma wykonawca ,
którego koordynator 4 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem
zamawiającego sprawdzał jakość wykonanej usługi • 10 pkt otrzyma wykonawca , którego koordynator
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2 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakość
wykonanej usługi • 0 pkt otrzyma wykonawca , którego koordynator 1 x w miesiącu będzie osobiście
wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakości wykonanej usługi 3) kryterium
„Czas reakcji na zgłoszoną reklamację” : znaczenie kryterium R - 20%Przy ocenie ofert w kryterium
„czas reakcji na zgłoszoną reklamację” Zamawiający będzie stosował następujące podkryterium: czas
reakcji na zgłoszoną reklamację poprzez zapewnienie przez Wykonawcę czasu reakcji usunięcia
zgłoszonej reklamacji. Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium –jakość (J):• 20 pkt
otrzyma wykonawca , który zapewni czas reakcji w ciągu do 2 godzin od zgłoszenia.• 10 pkt otrzyma
wykonawca , który zapewni czas reakcji w ciągu powyżej 2 godzin do 4 godzin od zgłoszenia. • 0 pkt
otrzyma wykonawca , który zapewni czas reakcji w ciągu powyżej 4 godzin do 6 godzin od zgłoszenia
5. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny
najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o
następujący wzór:Ocena oferty = C + J + R Gdzie: C - liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty J
- liczba punktów za kryterium: : jakość usług R -liczba punktów za kryterium: czas reakcji na zgłoszoną
reklamację

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszoną reklamację

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag.2.Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans cenyi innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia publicznego. 3. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.4.
Kryteria oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:) kryterium „Cena”:
znaczenie kryterium C - 60 %; Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną
ocenione wg wzoru:C=CN/CB x 60 pkt; gdzie C -ilość punktów w kryterium- cena, CN - cena
najniższa, CB - cena badana 2) kryterium „Jakość usługi” : znaczenie kryterium J - 20% Przy
ocenie ofert w kryterium „jakość usługi” Zamawiający będzie stosował następujące
podkryterium: organizacja kontroli jakości sprzątania poprzez zapewnienie przez Wykonawcę
stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej usługiOferty nie podlegające
odrzuceniu w zakresie kryterium –jakość (J):• 20 pkt otrzyma wykonawca , którego koordynator 4

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009295/01 z dnia 2021-02-22

2021-02-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał
jakość wykonanej usługi • 10 pkt otrzyma wykonawca , którego koordynator 2 x w miesiącu
będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakość
wykonanej usługi • 0 pkt otrzyma wykonawca , którego koordynator 1 x w miesiącu będzie
osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakości wykonanej
usługi 3) kryterium „Czas reakcji na zgłoszoną reklamację” : znaczenie kryterium R - 20%Przy
ocenie ofert w kryterium „czas reakcji na zgłoszoną reklamację” Zamawiający będzie stosował
następujące podkryterium: czas reakcji na zgłoszoną reklamację poprzez zapewnienie przez
Wykonawcę czasu reakcji usunięcia zgłoszonej reklamacji. Oferty nie podlegające odrzuceniu w
zakresie kryterium –jakość (J):• 20 pkt otrzyma wykonawca , który zapewni czas reakcji w ciągu
do 2 godzin od zgłoszenia.• 10 pkt otrzyma wykonawca , który zapewni czas reakcji w ciągu
powyżej 2 godzin do 4 godzin od zgłoszenia. • 0 pkt otrzyma wykonawca , który zapewni czas
reakcji w ciągu powyżej 4 godzin do 6 godzin od zgłoszenia 5. Zamawiający dokona wyboru
oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.
Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:Ocena
oferty = C + J + R Gdzie: C - liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty J - liczba punktów
za kryterium: : jakość usług R -liczba punktów za kryterium: czas reakcji na zgłoszoną
reklamację

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SWZ. 2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia
warunku określonego w art. 112 ust.2 Pzp dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej.3.
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże,
że:a) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 usługi sprzątania
o wartości nie mniejszej niż dla części I zamówienia - 250 000,- złotych brutto każda, dla części
II zamówienia – 70 000,-zł brutto każda ; b)dysponuje 9 osobami skierowanymi do realizacji
zamówienia publicznego, w tym co najmniej 1 pracownikiem odpowiedzialnym za świadczenie
usług –dotyczy części I zamówienia .4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
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zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu
udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez
niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w
jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.1. Z postępowania
wyklucza się, na podstawie art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art.110 ust.2 Wykonawcę, 1.1.
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w
zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o
którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a
Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d)
finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy
małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o
których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.
286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w
art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub
za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 1.2. jeżeli urzędującego
członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;1.3. wobec którego
wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne; 1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnie od siebie;1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust.
1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w
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rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający
przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp w
następujących okolicznościach :1) wykluczy wykonawcę , który naruszył obowiązki dotyczące
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadku , o którym mowa w art.108 ust.1 pkt.3, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed
upływem terminu składnia ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności ;2) wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego
otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.4. W
przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada,
czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.5.Wykonawca
może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
2) brak podstaw wykluczenia:a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1
pkt.1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem , a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających , że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności; b) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt.1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności c) odpisu lub informacji Z Krajowego
Rejestru Sądowego lub centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej , w zakresie
art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:a) wykazu dostaw lub
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
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wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy;b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie
dysponowania tymi osobami

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
7.Podmioty zagraniczne Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:1) zaświadczenia, o którym mowa w ust.1pkt 2) a,
zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust.1pkt 2) b,
lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust.1pkt 2) c –składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,b)nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.2. Dokumenty, o których mowa w ust.7 pkt 1, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, lub
gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa wart.108 ust.1pkt
1, 2 i 4, art.109 ust.1 pkt1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Przepis ust.2stosuje się4. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 Pzp
oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostepniającymi zasoby na tych zasadach,
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio. 5.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 PZP. Podmiotowe środki dowodowe
sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia:
2. Wykonawcy, zgodnie z art.58 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do
oferty.2) Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu
Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców
wpisując ich dane.3) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie
ubiegających się udzielenie zamówienia. 4) Niedopuszczalnym jest również złożenie przez
któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia,
równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.5) Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje
do pełnomocnika. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z
Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oferta wspólna musi być sporządzona
zgodnie z SWZ.7) Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o
udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w ppkt 1-4.8) Przed
podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli
obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowę konsorcjum regulującą współpracę tych
Wykonawców, zawierającą, co najmniej:a. zobowiązanie do realizacji wspólnego
przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu
zamówienia,b. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,c. czas
obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia
oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było przewidziane).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załączniki nr 3a i b do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-02 10:00
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8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.
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	4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag.2.Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans cenyi innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 3. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.4. Kryteria oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:Część I- Sprzątanie powierzchni wewnętrznej.1) kryterium „Cena”: znaczenie kryterium C - 60 %; Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:C=CN/CB x 60 pkt; gdzie C -ilość punktów w kryterium- cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana 2) kryterium „Jakość usługi” : znaczenie kryterium J - 20% Przy ocenie ofert w kryterium „jakość usługi” Zamawiający będzie stosował następujące podkryterium: organizacja kontroli jakości sprzątania poprzez zapewnienie przez Wykonawcę stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej usługi Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium –jakość (J):•	20 pkt. otrzyma wykonawca, którego koordynator 4 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakość wykonanej usługi ,•	10 pkt otrzyma wykonawca, którego koordynator 2 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakość wykonanej usługi •	0 pkt otrzyma wykonawca, którego koordynator 1 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakości wykonanej usługi 3) kryterium „Zatrudnienie niepełnosprawnych”: znaczenie kryterium Z - 20%Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium -zatrudnienie niepełnosprawnych (Z):•	20 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 6 osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu zamówienia•	15 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 5 osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu zamówienia•	12 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 4 osoby niepełnosprawne przy wykonywaniu zamówienia•	 9 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 3 osoby niepełnosprawne przy wykonywaniu zamówienia•	 6 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 2 osoby niepełnosprawne przy wykonywaniu zamówienia• 3 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 1 osobę niepełnosprawną przy wykonywaniu zamówienia•	 0 pkt– otrzyma Wykonawca który nie zatrudni osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu zamówienia Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:Część I Ocena oferty = C + J + Z Gdzie: C - liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty J - liczba punktów za kryterium: jakość usługi Z - liczba punktów za kryterium :zatrudnienie niepełnosprawnych
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
	4.3.5.) Nazwa kryterium: „Jakość usługi”
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
	4.3.5.) Nazwa kryterium: „Zatrudnienie niepełnosprawnych”:
	4.3.6.) Waga: 20,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
	4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 85513,74 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag.2.Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans cenyi innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 3. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.4. Kryteria oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:) kryterium „Cena”: znaczenie kryterium C - 60 %; Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:C=CN/CB x 60 pkt; gdzie C -ilość punktów w kryterium- cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana 2) kryterium „Jakość usługi” : znaczenie kryterium J - 20% Przy ocenie ofert w kryterium „jakość usługi” Zamawiający będzie stosował następujące podkryterium: organizacja kontroli jakości sprzątania poprzez zapewnienie przez Wykonawcę stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej usługiOferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium –jakość (J):•	20 pkt otrzyma wykonawca , którego koordynator 4 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakość wykonanej usługi •	10 pkt otrzyma wykonawca , którego koordynator 2 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakość wykonanej usługi •	0 pkt otrzyma wykonawca , którego koordynator 1 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakości wykonanej usługi 3) kryterium „Czas reakcji na zgłoszoną reklamację” : znaczenie kryterium R - 20%Przy ocenie ofert w kryterium „czas reakcji na zgłoszoną reklamację” Zamawiający będzie stosował następujące podkryterium: czas reakcji na zgłoszoną reklamację poprzez zapewnienie przez Wykonawcę czasu reakcji usunięcia zgłoszonej reklamacji. Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium –jakość (J):•	20 pkt otrzyma wykonawca , który zapewni czas reakcji w ciągu do 2 godzin od zgłoszenia.•	10 pkt otrzyma wykonawca , który zapewni czas reakcji w ciągu powyżej 2 godzin do 4 godzin od zgłoszenia. •	0 pkt otrzyma wykonawca , który zapewni czas reakcji w ciągu powyżej 4 godzin do 6 godzin od zgłoszenia 5. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:Ocena oferty = C + J + R Gdzie: C - liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty J - liczba punktów za kryterium: : jakość usług R -liczba punktów za kryterium: czas reakcji na zgłoszoną reklamację
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszoną reklamację
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) brak podstaw wykluczenia:a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt.1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem , a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających , że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; b) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt.1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności c) odpisu lub informacji Z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej , w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy;b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-02 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-02 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-31

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


