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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380061-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi sprzątania
2015/S 209-380061

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Województwo Łódzkie reprezentowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
ul. Kamińskiego 7/9
Punkt kontaktowy: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
Osoba do kontaktów: Izabela Pachniewicz
91-427 Łódź
POLSKA
Tel.:  +48 422055871
E-mail: izapachniewicz@znwl.pl, sekretariat@znwl.pl
Faks:  +48 422055873
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.znwl.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie nieruchomościami

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości, w tym pielęgnacja terenów
zielonych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Kod NUTS PL,PL1,PL11

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380061-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:izapachniewicz@znwl.pl
mailto:sekretariat@znwl.pl
www.znwl.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, sprzątania przyległych
terenów zewnętrznych nieruchomości, w tym pielęgnacja terenów zielonych w obiektach zlokalizowanych w:
— Łódź: ul. Kamińskiego 7/9, ul. Aleksandrowska 159, ul. Drewnowska 75, ul. Limanowskiego 47,
ul. Mielczarskiego 35, ul. Moniuszki 7/9, ul. Narutowicza 58, ul. Okólna 166,
al. Piłsudskiego 8, ul. Roosevelta 15, ul. Sienkiewicza 3, ul. Snycerska 8, ul. Solna 14,
ul. Targowa 77, ul. Traugutta 21/23, ul. Wycieczkowa 86,
— Łowicz, ul. Topolowa 5, ul. Stanisławskiego 31,
— Pabianice, ul. Gdańska 5a,
— Piotrków Trybunalski: ul. Zamkowa 24 / ul. Wojska Polskiego 2, ul. POW 3,
— Sieradz: ul. 3-go Maja 7, ul. Tuwima 2, ul. Warneńczyka 1, ul. Armii Krajowej 7 (działki nr 5272/4,
5272/7),
— Skierniewice: ul. Batorego 64D, ul. Nowobielańska 61,
— Sokolniki, ul. Ozorkowska 53,
— Uniejów, ul. Dąbska 5,
— Warta: ul. Sieradzka 3 (działki nr 245/22 i 245/24), ul. Sieradzka 7A (działka nr 32/15).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90910000, 90911200, 90911300, 90620000, 90610000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, sprzątania przyległych
terenów zewnętrznych nieruchomości, w tym pielęgnacja terenów zielonych. Przedmiot zamówienia podzielony
jest na sześć części:
Część I zamówienia (Zadanie nr 1): Łódź, al. Piłsudskiego 8,
Część II zamówienia (Zadanie nr 2): Łódź: ul. Kamińskiego 7/9, ul. Aleksandrowska 159, ul. Drewnowska 75, ul.
Limanowskiego 47, ul. Mielczarskiego 35, ul. Moniuszki 7/9, ul. Okólna 166, ul. Roosevelta 15, ul. Snycerska 8,
ul. Solna 14, ul. Targowa 77, ul. Wycieczkowa 86,
Część III zamówienia (Zadanie nr 3): Łowicz: ul. Topolowa 5, ul. Stanisławskiego 31, Pabianice, ul. Gdańska
5a, Piotrków Trybunalski: ul. Zamkowa 24 / ul. Wojska Polskiego 2, ul. POW 3, Sieradz: ul. 3-go Maja 7, ul.
Tuwima 2, ul. Warneńczyka 1, ul. Armii Krajowej 7 (działki nr 5272/4, 5272/7), Skierniewice: ul. Batorego 64D,
ul. Nowobielańska 61, Sokolniki, ul. Ozorkowska 53, Uniejów, ul. Dąbska 5,Warta: ul. Sieradzka 3 (działki nr
245/22 i 245/24), ul. Sieradzka 7A (działka nr 32/15),
Część IV zamówienia (Zadanie nr 4): Łódź, ul. Narutowicza 58,
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Część V zamówienia (Zadanie nr 5): Łódź, ul. Sienkiewicza 3,
Część VI zamówienia: (Zadanie nr 6): Łódź, ul. Traugutta 21/23.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej nieruchomości położonej
w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90910000, 90911200, 90911300, 90620000, 90610000

3) Wielkość lub zakres
Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznej (8.911,02 m²) i zewnętrznej (600,00 m²) nieruchomości położonej w
Łodzi przy al. Piłsudskiego 8.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.1.2016

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, sprzątania przyległych
terenów zewnętrznych nieruchomości, w tym pielęgnacja terenów zielonych w obiektach zlokalizowanych
w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7/9, ul. Aleksandrowskiej 159, ul. Drewnowskiej 75, ul. Limanowskiego 47, ul.
Mielczarskiego 35, ul. Moniuszki 7/9, ul. Okólnej 166, ul. Roosevelta 15, ul. Snycerskiej 8, ul. Solnej 14, ul.
Targowej 77, ul. Wycieczkowej 86.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90910000, 90911200, 90911300, 90620000, 90610000

3) Wielkość lub zakres
Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, sprzątania przyległych terenów zewnętrznych
nieruchomości, w tym pielęgnacja terenów zielonych w obiektach zlokalizowanych w:
1) Łódź, ul. Kamińskiego 7/9:

— sprzątania powierzchnia wewnętrzna: 807,89m2 

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 1.750,00 m2 
2) Łódź, ul. Aleksandrowska 159:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna: 6.282,16 m2 
3) Łódź, ul. Drewnowska 75:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 1.386,00 m2 
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4) Łódź, ul. Limanowskiego 47:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 605,12 m2 
5) Łódź, ul. Mielczarskiego 35:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 800,00 m2 
6) Łódź, ul. Moniuszki 7/9:

— sprzątana powierzchnia wewnętrzna: 207,31 m2,

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 672,00 m2 
7) Łódź, ul. Okólna 166:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 500,00 m2 
8) Łódź, ul. Roosevelta 15:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna: 270 m2 
9) Łódź, ul. Snycerska 8:

— sprzątana powierzchnia wewnętrzna: 1.616,60 m2,

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 600,00 m2 
10) Łódź, ul. Solna 14:

— sprzątana powierzchnia wewnętrzna: 1.911,49 m2,

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna: 300,00 m2 
11) Łódź, ul. Targowa 77:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 3.500,00 m2 
12) Łódź, ul. Wycieczkowa 86:

— sprzątana powierzchnia wewnętrzna: 410,38 m2,

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 7.100,00 m2.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, sprzątania przyległych
terenów zewnętrznych nieruchomości, w tym pielęgnacja terenów zielonych w obiektach zlokalizowanych w:
— Łowicz, ul. Topolowa 5, ul. Stanisławskiego 31,
— Pabianice, ul. Gdańska 5a,
— Piotrków Trybunalski: ul. Zamkowa 24 / ul. Wojska Polskiego 2, ul. POW 3,
— Sieradz: ul. 3-go Maja 7, ul. Tuwima 2, ul. Warneńczyka 1, ul. Armii Krajowej 7 (działki nr 5272/4,
5272/7),
— Skierniewice: ul. Batorego 64D, ul. Nowobielańska 61,
— Sokolniki, ul. Ozorkowska 53,
— Uniejów, ul. Dąbska 5,
— Warta: ul. Sieradzka 3 (działki nr 245/22 i 245/24), ul. Sieradzka 7A (działka nr 32/15).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90910000, 90911200, 90911300, 90620000, 90610000
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3) Wielkość lub zakres
Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, sprzątania przyległych terenów zewnętrznych
nieruchomości, w tym pielęgnacja terenów zielonych w obiektach zlokalizowanych w:
1) Łowicz, ul. Topolowa 5:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 1.014,00 m2 
2) Łowicz, ul. Stanisławskiego 31:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni) 1.454,14 m2 
3) Pabianice, ul. Gdańska 5a:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 3.250,00 m2 
4) Piotrków Trybunalski, ul. Zamkowa 24/ul. Wojska Polskiego 2:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 1.465,96 m2 
5) Piotrków Trybunalski, ul. POW 3:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna: 300,00 m2 
6) Sieradz, ul. 3 Maja 7 (działka nr 5270/25):

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 3.966,90 m2 
7) Sieradz, ul. Tuwima 2:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 720,00 m2 
8) Sieradz, ul. Warneńczyka 1:

— sprzątana powierzchnia wewnętrzna: 683,20 m2,

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna ( w tym teren zieleni): 1.616,00 m2 
9) Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 (działka nr 5272/4):

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna: 502,00 m2 
10) Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 (działka nr 5272/7):

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna: 1.000,00 m2 
11) Skierniewice: ul. Batorego 64D:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 1.860,00 m2 
12) Skierniewice, ul. Nowobielańska 61:

— sprzątana powierzchnia wewnętrzna: 218,27 m2,

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna )w tym teren zieleni): 4.091,00 m2 
13) Sokolniki, ul. Ozorkowska 53:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna: 80,00 m2 
14) Uniejów, ul. Dąbska 57:

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna: 90,00 m2 
15) Warta: ul. Sieradzka 3 (działki nr 245/22 i 245/24):

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna (w tym teren zieleni): 254,00 m2 
16) Warta, ul. Sieradzka 7A (działka nr 32/15):

— sprzątana powierzchnia zewnętrzna: 543,00 m2.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Wykonawca, realizując przedmiot umowy, zobowiązuje się, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 907, z późn. zm.) do zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (obowiązek nie dotyczy Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne
i te osoby, co najmniej 5 osób będą wykonywały przedmiot umowy). Wykonawca zatrudni co najmniej 5
osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia, tj. do dnia 31.12.2016 r. W przypadku
rozwiązania stosunku pracy przez niepełnosprawnego lub przez pracodawcę przed zakończeniem ww. okresu,
Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego niepełnosprawnego. Wykonawca
zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób
niepełnosprawnych.

Część nr: 4
Nazwa: Zadanie nr 4
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej (w tym pielęgnacja
terenów zielonych) nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 58.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90910000, 90911200, 90911300, 90620000, 90610000

3) Wielkość lub zakres
Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznej (130,00 m²) i zewnętrznej (1.050,00 m², w tym pielęgnacja terenów
zielonych) nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 58.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Zadanie nr 5
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia są sługi sprzątania powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej nieruchomości położonej
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90910000, 90911200, 90911300, 90620000, 90610000

3) Wielkość lub zakres
Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznej (827,69 m²) i zewnętrznej (200,00 m²) nieruchomości położonej w
Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Zadanie nr 6
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania powierzchni wewnętrznej nieruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Traugutta 21/23.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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90910000, 90911200, 90911300, 90620000, 90610000

3) Wielkość lub zakres
Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznej (2.827,04 m²) nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta
21/23.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w jednej z poniższych form:
a) przez wpłacenie przelewem wymaganej kwoty wadialnej na konto Zamawiającego nr: 56 1240 3073 1111
0010 1297 4811 w banku: Bank PEKAO S.A. XI/O Łódź (kopię wpłaty poświadczoną za zgodność z oryginałem
i podpisaną przez osobę uprawnioną do podpisania oferty należy dołączyć do oferty),
b) przez złożenie w depozyt do kasy w siedzibie zamawiającego (pok. nr 201, kasa czynna w godz. 8.00–15.30)
oryginału poręczenia bankowego lub oryginału poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w poręczeniu należy wskazać zamawiającego
jako beneficjenta i zastrzec, że poręczenie będzie wyegzekwowane lub wymagalne na pierwsze żądanie
zamawiającego po wystąpieniu chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych),
c) przez złożenie w depozyt do kasy w siedzibie zamawiającego (pok. nr 201, kasa czynna w godz. 8.00–
15.30) oryginału gwarancji bankowej (w gwarancji należy wskazać zamawiającego jako beneficjenta i zastrzec,
że gwarancja będzie wyegzekwowana lub wymagalna na pierwsze żądanie zamawiającego po wystąpieniu
chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych),
d) przez złożenie w depozyt do kasy w siedzibie zamawiającego (pok. nr 201, kasa czynna w godz. 8.00–15.30)
oryginału gwarancji ubezpieczeniowej (w gwarancji należy wskazać zamawiającego jako beneficjenta i zastrzec,
że gwarancja będzie wyegzekwowana lub wymagalna na pierwsze żądanie zamawiającego po wystąpieniu
chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych),
e) przez złożenie w depozyt do kasy w siedzibie zamawiającego (pok. nr 201, kasa czynna w godz. 8.00–
15.30) oryginału poręczenia udzielonego przez jeden z podmiotów, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.
1158 z późn. zm.) (w poręczeniu należy wskazać zamawiającego jako beneficjenta i zastrzec, że poręczenie
będzie wyegzekwowane lub wymagalne na pierwsze żądanie zamawiającego po wystąpieniu chociaż jednej z
okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
2) Wykonawca składa wadium w wybranej przez siebie formie na kwotę:
a) dla części I zamówienia: 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100),
b) dla Części II zamówienia: 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100),
c) dla części III zamówienia: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
d) dla Części IV zamówienia: 200 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100),
e) dla Części V zamówienia: 600 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100),
f) dla Części VI zamówienia: 2 200 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100).
3) Okres ważności wadium liczony od terminu składania ofert nie może być krótszy niż termin związania
ofertą.
4) Zwrot wadium następuje na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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5) Wykonawca, którego ofertę wybrano, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie równej
10 % ceny ofertowej, w jednej z poniższych form:
a) wpłacając wymaganą kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297
4811 w banku: Bank PEKAO S.A.,
b) przedkładając oryginał poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej (w poręczeniu należy wskazać Zamawiającego jako beneficjenta i zastrzec, że poręczenie będzie
wyegzekwowane lub wymagalne na pierwsze żądanie Zamawiającego po wystąpieniu chociaż jednej z
okoliczności, o których mowa w umowie o zamówienie publiczne),
c) przedkładając oryginał gwarancji bankowej (w gwarancji należy wskazać Zamawiającego jako beneficjenta
i zastrzec, że gwarancja będzie wyegzekwowana lub wymagalna na pierwsze żądanie Zamawiającego po
wystąpieniu chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w umowie o zamówienie publiczne),
d) przedkładając oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (w gwarancji należy wskazać Zamawiającego
jako beneficjenta i zastrzec, że gwarancja będzie wyegzekwowana lub wymagalna na pierwsze żądanie
Zamawiającego po wystąpieniu chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w umowie o zamówienie
publiczne),
e) przedkładając oryginał poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) (w poręczeniu należy wskazać
Zamawiającego jako beneficjenta i zastrzec, że poręczenie będzie wyegzekwowane lub wymagalne na
pierwsze żądanie Zamawiającego po wystąpieniu chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w umowie o
zamówienie publiczne).
6) Wykonawca ma prawo wnieść całe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kilku wybranych przez
siebie formach.
7) Wykonawca, którego oferta została wybrana wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy
najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
8) Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób:
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (wykonawcom zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
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2) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; a w szczególności są zobowiązani wykazać, że wykonali
w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) 2 usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż: 130 000
PLN (sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane
należycie – dot. Części I zamówienia,
b) 2 usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż: 140
000 PLN (sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały
wykonane należycie – dot. Części II zamówienia,
c) 2 usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż: 90 000 PLN
(dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane
należycie – dot. Części III zamówienia,
d) 2 usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż: 5 000 PLN
(pięć tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie –
dot. Części IV zamówienia,
e) 2 usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż: 12.000
PLN (dwanaście tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane
należycie – dot. Części V zamówienia,
f) 2 usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż: 45 000 PLN
(czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane
należycie – dot. Części VI zamówienia.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności są zobowiązani wykazać, że są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę co najmniej:
a) 160 000 PLN (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – dot. części I zamówienia,
b) 170 000 PLN (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – dot. części II zamówienia,
c) 100 000 PLN (sto tysięcy złotych 00/100) – dot. części III zamówienia,
d) 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100) – dot. części IV zamówienia,
e) 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych 00/100) – dot. części V zamówienia,
f) 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – dot. części VI zamówienia.
W przypadku, gdy wykonawca będzie składał oferty na część I i pozostałe części zamówienia, może wykazać
się posiadanym doświadczeniem tylko jak dla części I i II zamówienia.
W przypadku, gdy wykonawca będzie składał oferty na część I i pozostałe części zamówienia, suma
ubezpieczenia na polisie musi stanowić sumę wartości gwarancyjnych wymaganych dla poszczególnych części
zamówienia.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z ww. warunków
powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z ww. warunków
powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
5. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
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go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia.
6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach, które wykonawca zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, a także dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
W celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonawcy, w wykazie usług należy wskazać
co najmniej:
a) 2 usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż: 130.000,00
zł (sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane
należycie – dot. Części I zamówienia,
b) 2 usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż: 140.000,00
zł (sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane
należycie – dot. Części II zamówienia,
c) 2 usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż: 90.000,00
zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane
należycie – dot. Części III zamówienia,
d) 2 usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż: 5.000,00
zł (pięć tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie –
dot. Części IV zamówienia,
e) 2 usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż: 12.000,00
zł (dwanaście tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane
należycie – dot. Części V zamówienia,
f) 2 usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż: 45.000,00
zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane
należycie – dot. Części VI zamówienia.
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia –
stosownie do danej części zamówienia.
8) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
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nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
d) aktualne zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ww. ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
10) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
11) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokumenty potwierdzające odpowiednio, że
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
12) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie publiczne (składają wspólną ofertę), są
zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub
podpisania umowy, w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w
szczególności są zobowiązani wykazać, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności
na kwotę co najmniej:
a) 160 000 PLN (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – dot. części I zamówienia,
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b) 170 000 PLN (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – dot. części II zamówienia,
c) 100 000 PLN (sto tysięcy złotych 00/100) – dot. części III zamówienia,
d) 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100) – dot. części IV zamówienia,
e) 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych 00/100) – dot. części V zamówienia,
f) 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – dot. części VI zamówienia.
W przypadku, gdy wykonawca będzie składał oferty na część I i pozostałe części zamówienia, suma
ubezpieczenia na polisie musi stanowić sumę wartości gwarancyjnych wymaganych dla poszczególnych części
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia – stosownie do danej części zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach, które wykonawca zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Jakość. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZNWŁ/ZP-WE/P/06/15
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IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 36 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatność w kasie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego lub przelewem
na rachunek nr 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811 w banku: Bank PEKAO S.A. XI/O Łódź.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.12.2015 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 3.12.2015 - 10:15
Miejscowość:
Siedziba Zamawiającego: Łódź, ul. Kaminskiego 7/9, pokój nr 208.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Dotyczy części VI zamówienia:
Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2014-2020 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy
Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego, a także ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług sprzątania powierzchni wewnętrznych
i zewnętrznych, w tym pielęgnacji terenów zielonych w nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd
Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 8,15 %
wartości zamówienia podstawowego.
Wykonawca składa dokumenty ofertowe: 1) Formularz ofertowy 2) Formularz cenowy oraz dokumenty
dodatkowe (odpowiednio) 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty 2) Pełnomocnictwo w rozumieniu art. 23 ust.
2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907, z późn.
zm.) przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI środki ochrony prawnej ww. ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.10.2015

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

