Ogłoszeniem

613695-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach: Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń

biurowych i terenu zewnętrznego Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w
Sokołowie

Podlaskim

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie

dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których

działalność,

będą realizowały
członkami

grup

lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać

minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w%)

SEKCJA I:

ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie

przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie

przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:

Postępowanie

jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli

tak,

należy wymienić zamawiających,

którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie

jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich
zamówień

Unii Europejskiej -

mające

zastosowanie krajowe prawo

publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
57150100000000, ul.

Sąd Okręgowy

Sądowa

w Siedlcach, krajowy numer identyfikacyjny

2, 08-100 Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25

640 78 03,, e-mail anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl,,faks 25 640 78 85.
Adres strony internetowej (URL): www.siedlce.so.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać
formatów plików, które nie

są

dostęp

do narzędzi i urządzeń lub

ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny

(proszę określić):

Sąd

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi
postępowania,

w przypadku wspólnego przeprowadzania

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi

z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać

pod adresem (URL)

Tak
www.siedlce.so.gov. pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia

Tak
www.siedlce.so.gov.pl

Dostęp

do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można

uzyskać

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału

w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
postępowaniu

udziału

w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
postępowaniu

Tak
Inny sposób:
pisemnie

w inny sposób:

udziału

w

w

Adres:
Sąd Okręgowy

w Siedlach, ul.

Sądowa

2, 08-1 OO Siedlce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (lJRL)

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi kompleksowego
sprzątania pomieszczeń
Sądu

Rejonowego w

biurowych i terenu zewnętrznego

Sokołowie

Sądu Okręgowego

w Siedlcach i

Podlaskim

Numer referencyjny: Zpn-261-4/20
Przed wszczęciem

postępowania

o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: U sługi
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału

w

postępowaniu można składać

w

odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający

zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących

części

lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
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11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

(wielkość,

zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług

lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie
kompleksowego
i

Sądu

sprzątania pomieszczeń

Rejonowego w

Sokołowie

i terenu zewnętrznego

Sądu Okręgowego

w Siedlcach

Podlaskim. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie

części: 1) CZĘŚĆ NR 1 - „Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń Sądu Okręgowego w

Siedlcach przy ul.
zewnętrznego

Sądowej

2, ul. 11-go Listopada 4 i ul. Kazimierzowskiej 31 oraz terenu

przy obiektach

Sądu Okręgowego

w Siedlcach przy ul.

Piłsudskiego

16, ul.

Sądowej 2, ul. B-pa Świrskiego 17 (kompleks trzech budynków stanowiącychjeden obiekt), ul.

B-pa Świrskiego 23 oraz przy ul. Kazimierzowskiej 31. 2) CZĘŚĆ NR 2 - „Kompleksowa
usługa sprzątania pomieszczeń

oraz terenu zewnętrznego

Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3".
pracę

Zamawiający

Sądu

Rejonowego w

Sokołowie

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej

w trakcie realizacji zamówienia t.j.

polegających na sprzątaniu pomieszczeń

terenem zewnętrznym. Zatrudnienie na umowę o pracę musi
realizacji przez te osoby niniejszego zamówienia.
dla części nr 1 oraz dla części nr 2
zobowiązuje się wykonać

obejmować

Szczegółowy

został określony

KodCPV
90919200-4
90911300-9
90919100-3
90620000-9
90914000-7

co najmniej okres

w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca

od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (12 miesięcy).

Dodatkowe kody CPV:

biurowych wraz z

opis przedmiotu zamówienia

przedmiot zamówienia (w część nr 1 oraz w

11.5) Główny kod CPV: 90911200-8

czynności

części

nr 2) w terminie

11.6) Całkowita wartość zamówienia

(jeżeli zamawiający podaje

informacje o wartości

zamówienia):
Wartość

bez VAT:

Waluta:
płn

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa
całkowita

maksymalna wartość w

całym

okresie obowiązywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupów)

II. 7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie

przedmiotu,

wielkości

lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

12 lub dniach:

lub

data

rozpoczęcia:

2021-01-01 lub zakończenia: 2021-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
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2021-01-01

2021-12-31

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych

przepisów

działalności

Określenie

warunków: • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie

warunków: • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe
111.1.3)

Zdolność

Określenie

techniczna lub zawodowa

warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,

że

w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie:
jedną usługę rozumianą jako jedna umowa,

CZĘŚĆ NR 1: • co najmniej

której przedmiot obejmuje sprzątanie

powierzchni biurowych wraz z terenem zewnętrznym w budynkach użyteczności
publicznej,• o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych
00/1 OO),

CZĘŚĆ NR 2: • co najmniej jedną usługę rozumianą jako jedna umowa, której

przedmiot obejmuje

sprzątanie

powierzchni biurowych wraz z terenem zewnętrznym w

budynkach użyteczności publicznej,• o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto (słownie:
sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/1 OO). UWAGA:
definicją wskazaną w rozporządzeniu

Zamawiający

przyjmuje, że zgodne z

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U z 2019 r., poz. 1065), „budynek użyteczności publicznej" to budynek przeznaczony
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
oświaty,

szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,

społecznej

lub

socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym

śródlądowym,

oraz inny budynek

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej
uznaje

się także

budynek biurowy lub socjalny.

niż jedną część wartość usług

musi

W przypadku składania oferty na więcej

odpowiadać wartości części,

na które składane

są

oferty.

Wykonawca może przy tym wykazać realizację usług np. dla części 1 i części 2 składając:
Opcja I: dowód realizacji usługi dla części nr 1 (o

wartości

co najmniej 300 000,00 zł

brutto) i dla części nr 2 (o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto) wykazany przez
Wykonawcę realizacją
części

dwóch odrębnych umów,

Opcja II: dowód realizacji usługi dla

nr 1 i dla części nr 2 - min. 450 000,00 zł brutto wykazany przez Wykonawcę

realizacją jednej

umowy lecz obejmującej swym z.a.kresem przedmiot zamówienia właściwy

dla obu części.
Zamawiający

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu

tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

llI.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
llI.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
llI.2.2)

Zamawiający

przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

llI.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI
Oświadczenie

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków

udziału

w

postępowaniu

Tak
Oświadczenie

o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

ill.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ

W

POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
gospodarczej, jeżeli

odrębne

działalności

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.,
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
składek

na ubezpieczenie

społeczne

opłat

lub

lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego

wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie

spłat

tych należności, c)

tytułem środka

oświadczenie

Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ

W

POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku

świadczeń

okresowych lub

ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem

należycie.

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub

są

wykonywane

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa

powyżej są:
usługi były

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
wykonywane, a w przypadku

świadczeń

okresowych lub ciągłych są

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów świadczeń

Wykonawcy. W przypadku

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające

miesiące

oświadczenie

ich należyte wykonywanie powinny

być

przed upływem terminu składania ofert.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający

nie stawia warunku w tym zakresie.

wydane nie wcześniej

niż
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Ill.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
Zamawiający

nie stawia warunku w tym zakresie.

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt llI.3) - Ill.6)
1.

Zobowiązanie

podmiotu trzeciego

Geżeli

dotyczy). W sytuacji, gdy Wykonawca w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach
zawodowych innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach wstępnych.

Ponadto Zamawiający wymaga złożenia wraz z

dowodów potwierdzających, że Wykonawca realizując zamówienie,
niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w

zobowiązanie

potrzeby realizacji zamówienia. 2.

będzie dysponował

szczególności przedstawiając

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
Oświadczenie

ofertą

pisemne

niezbędnych

zasobów na

o przynależności lub braku przynależności

do grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oswiadczenie o
przynależności bądź

braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej,

o której mowa w

art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej

Wykonawca może

potwierdzające, że powiązania

złożyć

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje

z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia

konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności

do grupy kapitałowej stanowi

przynależności

do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, Wykonawca może załączyć stosowne

oświadczenie

Wykonawcy
którzy

do

składanej

nr 7 do SIWZ. W przypadku braku

oferty. W przypadku jakiejkolwiek zmiany po stronie

odnośnie przynależności

złożyli

załącznik

do grupy kapitałowej z pozostałymi oferentami,

oferty w postępowaniu, Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie

Zamawiającego.

3. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmiot zagraniczny:

Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 ppkt. a)

składa

dokument lub

dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające,

że

nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono jego

upadłości

ofert.

- wystawiony nie wcześniej

Jeżeli

niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje
których mowa powyżej
oświadczenie

zastępuje się je

się

dokumentów, o

dokumentem zawierającym odpowiednio

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin wskazany w zdaniu
powyżej

stosuje się. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się

do

właściwych

organów odpowiednio kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji

dotyczących

tego

dokumentu. 4. Dokumenty podmiotów trzecich na zasobach, których polega Wykonawca:
Zamawiający żąda

od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp następujących dokumentów: a)
zamieszczenia informacji o tych podmiotach w

oświadczeniach wstępnych,

o których mowa

w Rozdziale 8 ust. 1 SIWZ, b) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 ppkt. a) - c) SIWZ. 5.
dotyczy) w

szczególności

Pełnomocnictwa Geżeli

do złożenia oferty wraz z załącznikami, do złożenia oferty i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub ustanawiające pełnomocnika dla
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS

Iv.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2)

Zamawiający żąda

wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać

informacje na temat udzielania zaliczek:

IY.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia

do

ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie

oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:
Nie

IY.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem,

dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje

się

ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której

będą

zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się

złożenie

ofert

w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z
Należy podać

ogłoszeniem)

adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać

elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

Należy podać,

które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ijakie będą warunki,
na jakich wykonawcy będą mogli

licytować

(minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego

sprzętu

elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IY.2.1) Kryteria oceny ofert:
IY.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z

ogłoszeniem,

dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z

ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać

informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

Iv.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do

składania

ofert, jeżeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny

Podział

harmonogram postępowania:

dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać

informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać

Podział

wszystkie oferty:

negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której

będzie

prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,

zostaną zakwalifikowani

do następnego

etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać

zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1ustawy Pzp. przewiduje możliwość zmiany
zawartej umowy. 2. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest: 1) zainicjowanie zmiany
umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 2) przedstawienie opisu proponowanej zmiany;
3) uzasadnienie zmiany umowy. 3. Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany sposobu
realizacji przedmiotu umowy niepowodującej zmiany wysokości stawek określonych w
Formularzu ofertowym, w

szczególności polegającej

na ustanowieniu podwykonawcy,

rezygnacji z podwykonawcy, zmianie podwykonawcy, zmianie zakresu prac powierzonych
Wykonawcy lub podwykonawcy pod warunkiem,
2) zmiany godzin pracy
zwiększenia lub

Sądu w

że

zapewni to prawidłową realizację umowy,

zakresie rozpoczęcia i zakończenia usługi

sprzątania,

3)

zmniejszenia liczby osób biorących udział w realizacji umowy uzasadnione

potrzebami Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć na etapie zawarcia umowy w
szczególności związanej
Zamawiający

z

sytuację epidemiologiczną

w kraju. W takim przypadku

przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zależności od

faktycznej liczy osób realizujących usługę sprzątania. 4. Zmiana postanowień umowy wymaga
zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. Inicjatorem zmian może
być Zamawiający

w okresie

lub Wykonawca poprzez skierowanie do drugiej Strony pisemnego wniosku

obwiązywania

zastrzeżeniem, że

umowy,

zawierającego

wniosek Wykonawcy nie jest dla Zamawiającego wiążący. 6. Zmiana osób

bezpośrednio świadczących usługę
załączenie

uzasadnienie proponowanych zmian z

nie stanowi zmiany umowy i jest dokonywana poprzez

wykazu osób oraz pozostałych dokumentów w trybie i zakresie przewidzianym

umową.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IY.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

(jeżeli

dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału

w postępowaniu:

Data: 2020-11-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem):

Nie
W skazać powody:

Język

w

lub języki, w jakich mogą być

sporządzane

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

postępowaniu

>polski

IV.6.3) Termin związania

ofertą:

do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały
całości

lub

części

zamówienia: Tak

być

przeznaczone na sfinansowanie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W
SIEDLCACH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku

z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje,

że:

administratorem

Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania w tym w ofercie
składanej

przez wykonawcę ubiegającego

Okręgowym

się

o udzielenie zamówienia publicznego w

Sądzie

w Siedlcach, a także w dokumentach podwykonawców oraz podmiotów trzecich

udostępniających

zasoby oraz w dokumentach związanych z realizacją udzielonego

zamówienia jest: Dyrektor

Sądu Okręgowego

w Siedlcach, ul.

Sądowa

2, 08-1 OO Siedlce.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Panem Michałem Kucharskim (IOD)
realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@siedlce.so.gov.pl. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr: Zpn-261-4/20 pn.: „Świadczenie
usługi

kompleksowego

Okręgowego

sprz.ątania pomieszczeń

w Siedlcach i

Sądu Rejonowego

biurowych i terenu zewnętrznego

w

Sokołowie

Sądu

Podlaskim", prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje

cały

bezpośrednio

ustawy Pzp.

czas trwania umowy;

obowiązek

podania przez Panią/Pana danych osobowych

Pani/Pana dotycz.ących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

związanym

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu
do danych osobowych Pani/Pana dotycz.ących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do

sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do

że

przetwarzanie danych osobowych

nie przysługuje Pani/Panu: - w

usunięcia

związku

z

danych osobowych; - prawo do

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO.
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
udzielenie zamówienia publicznego ani
ustawą

Pzp oraz nie może naruszać

Wyjaśnienie:

skutkować zmianą

zmianą postanowień

integralności protokołu

Wyjaśnienie:

wyniku postępowania o

umowy w zakresie niezgodnym z

oraz jego załączników.**

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze

środków

ochrony prawnej lub w celu

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. W celu zapewnienia,

że

Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów
osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w
postępowaniu

związku

z

udziałem

Wykonawcy w

o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca w Formularzu ofertowym

składa oświadczenie

o wypełnieniu przez niego

obowiązków

informacyjnych przewidzianych

w art. 13 lub art. 14 RODO (o ile dotyczy).

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

„Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń
przy ul.
Część

zewnętrznego

1 Nazwa:
nr:

Sądowej

Piłsudskiego

Sądu Okręgowego

w Siedlcach

2, ul. 11-go Listopada 4 i ul. Kazimierzowskiej 31 oraz terenu

przy obiektach

16, ul.

Sądowej

Sądu Okręgowego

w Siedlcach przy ul.
,
2, ul. B-pa Swirskiego 17 (kompleks trzech

budynków stanowiących jeden obiekt), ul. B-pa Świrskiego 23 oraz przy ul.
Kazimierzowskiej 31.

(wielkość,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia

budowlanych lub
innowacyjnego

określenie

-określenie

zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług

lub robót

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę

lub roboty

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń Sądu
Okręgowego

w Siedlcach przy ul.

Sądowej

2, ul. 11-go Listopada 4 i ul. Kazimierzowskiej 31

oraz terenu zewnętrznego przy obiektach Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul.

Piłsudskiego

16,

ul. Sądowej 2, ul. B-pa Świrskiego 17 (kompleks trzech budynków stanowiących jeden obiekt), ul.
B-pa Świrskiego 23 oraz przy ul. Kazimierzowskiej 31 ".Usługa winna być wykonywana w
sposób dokładny i terminowy, przy zastosowaniu najnowszej technologii,

sprzętu

oraz materiałów

i środków o nieniszczącym działaniu na sprzątane powierzchnie oraz elementy wyposażenia
pomieszczeń. Wykonawca zapewni na własny koszt wszelkie niezbędne środki i sprzęt niezbędne

do realizacji umowy. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność

za prawidłowość wykonywanej

usługi

oraz wszelkie skutki finansowe i prawne wynikające z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, w tym również z kontroli uprawnionych w tym zakresie
Wykonawca będzie wykonywał usługę,
własnego

stanowiącą

służb

przedmiot niniejszej umowy przy pomocy

personelu lub personelu podwykonawcy oraz pod własnym nadzorem,

właściwą organizację

i koordynację prac.

i inspekcji.

Zamawiający

zapewniając

wymaga zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej
czynności

w trakcie realizacji zamówienia t.j.

polegających

na sprzątaniu pomieszczeń biurowych

wraz z terenem zewnętrznym. Zatrudnienie na umowę o pracę musi
realizacji przez te osoby niniejszego zamówienia.
części

nr 1 został określony w

załączniku

Szczegółowy

obejmować

co najmniej okres

opis przedmiotu zamówienia dla

nr 1 do niniejszej SIWZ. Termin realizacji - 01.01.2021

r. - 31.12.2021r.

2) Wspólny

Słownik Zamówień(CPV):

90911200-8, 90919200-4, 90911300-9, 90919100-3,

90620000-9,90914000-7, 77314100-5

3) Wartość

części zamówienia(jeżeli zamawiający

zamówienia):
Wartość

bez VAT:

Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:

podaje informacje o wartości

okres w

miesiącach:

12

okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający unieważni część postępowania w
okolicznościach,

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić

część postępowania
przeznaczyć

o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał

na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93

ust. 1a ustawy Pzp) .

Część

„Kompleksowa usługa

sprzątania pomieszczeń

oraz terenu zewnętrznego

2 Nazwa:
Sądu

nr:

Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3".

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia

budowlanych lub
innowacyjnego

określenie

-określenie

(wielkość,

zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub

robót

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Kompleksowa usługa sprzątania
pomieszczeń

oraz terenu zewnętrznego

Sądu

Rejonowego w

Sokołowie

Podlaskim przy ul. ks.

Bosco 3"Usługa winna być wykonywana w sposób dokładny i terminowy, przy zastosowaniu
najnowszej technologii, sprzętu oraz materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na
sprzątane

powierzchnie oraz elementy wyposażenia pomieszczeń. Wykonawca zapewni na własny

koszt wszelkie niezbędne
odpowiedzialność
wynikające

środki

sprzęt niezbędne

do realizacji umowy. Wykonawca ponosi

za prawidłowość wykonywanej usługi oraz wszelkie skutki finansowe i prawne

z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym również z kontroli

uprawnionych w tym zakresie
stanowiącą

i

służb

i inspekcji. Wykonawca będzie

wykonywał usługę,

przedmiot niniejszej umowy przy pomocy własnego personelu lub personelu

podwykonawcy oraz pod własnym nadzorem,

zapewniając właściwą organizację

i

koordynację

prac.

Zamawiający

podwykonawcę

t.j.

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub

osób wykonujących wskazane poniżej

polegających

czynności

w trakcie realizacji zamówienia

na sprzątaniu pomieszczeń biurowych wraz z terenem zewnętrznym.

Zatrudnienie na umowę o pracę musi obejmować co najmniej okres realizacji przez te osoby
niniejszego zamówienia. Termin realizacji- Ol.Ol.2021r. - 31.12.2021r.
Słownik Zamówień(CPV):

2) Wspólny

90911200-8, 90919200-4, 90911300-9, 90919100-3,

90620000-9,90914000-7, 77314100-5

3) Wartość

części zamówienia(jeżeli zamawiający

podaje informacje o wartości

zamówienia):
Wartość

bez VAT:

Waluta:
płn

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający unieważni
okolicznościach,

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

część postępowania
przeznaczyć

o udzielenie zamówienia, jeżeli

na sfinansowanie całości lub

części

środki,

część postępowania

w

Zamawiający może unieważnić

które Zamawiający zamierzał

zamówienia, nie

zostały

mu przyznane (art. 93

ust. 1a ustawy Pzp) .

DYR ',.._TOR

Sądu Okręgo\\ ~o w Siedlcach

