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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513522-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi sprzątania
2019/S 210-513522
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Adres pocztowy: ul. Przy Rondzie 5
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-547
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Konior
E-mail: zamowienia@kssip.gov.pl
Tel.: +48 126179615
Faks: +48 126179653
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kssip.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.kssip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/0
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
Usługa utrzymania czystości w obiektach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz w
Lublinie
Numer referencyjny: BD-V.2611.50.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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90910000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w obiektach Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury w Krakowie oraz w Lublinie wraz z otaczającymi terenami. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku
nr 1 A (część I) oraz 1 B (część II) do SIWZ. Warunki realizacji usługi zostały określone we wzorze umowy załącznik nr 4 A (część I) oraz 4 B (część II) do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa utrzymania czystości w budynku głównym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz w budynku
Dom Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wraz z otaczającymi terenami
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
90919300
90610000
90620000
98312000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Przy Rondzie 5,31-547 Kraków, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości pomieszczeń budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury (zwanej dalej „Szkołą”) oraz w Domu Aplikanta, mieszczącej się przy ulicy Przy Rondzie 5
2

w Krakowie, POLSKA, o łącznej powierzchni 7 274,16 m oraz utrzymania czystości na posesji Szkoły o
2

powierzchni: 300,00 m . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego względem
przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 A (część I) do SIWZ. Warunki realizacji usługi
zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 4 A (część I) do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny (integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22
ust. 2 pkt 1, 2, 7 ustawy Pzp) / Waga: 20
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby, która będzie wykonywać przedmiot zamówienia w zakresie
pełnienia obowiązków kierownika zmiany / koordynatora zmiany / przełożonego personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w
wysokości 10 000,00 PLN.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa utrzymania czystości budynku Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie wraz z otaczającymi terenami
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90911200
90911300
90610000
90620000
90630000
90919200
90914000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w budynku Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i
Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie mieszczącego się przy
ulicy Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin, POLSKA, utrzymania czystości na posesji (nawierzchnia
kostka granitowa), oraz terenach zielonych w tym ogrodzie zimowym. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr
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1 B (część II) do SIWZ. Warunki realizacji usługi zostały określone we wzorze umowy - załącznik 4 B (część II)
do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny (integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22
ust. 2 pkt 1, 2, 7 ustawy Pzp) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania
ofertą w wysokości w wysokości 3 000,00 PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.1. W zakresie części I Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie), wykonał lub wykonuje należycie:
a) 2 usługi obejmujące utrzymanie czystości w budynkach użyteczności publicznej (o łącznej powierzchni
2

nie mniejszej niż 3 000 m w nie więcej niż w 2 budynkach) wraz z otaczającymi je terenami (ciągami
2

komunikacyjnymi oraz zieleńcami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 150 m ) realizowane na rzecz
podmiotu administrującego / właściciela administrującego budynku;
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b) 1 usługę obejmującą utrzymanie czystości w obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie,
posiadającym powyżej 50 pokoi hotelowych, zarejestrowanym we właściwej ewidencji zgodnie z ustawą z dnia
29.8.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z
2019 r. poz. 238).
Przez usługi należy rozumieć usługi wykonane (wykonywane) na podstawie 3 odrębnych umów, nieprzerwanie
przez okres co najmniej 10 miesięcy.
Szczegółowy opis spełnienia warunku zawiera SIWZ.
1.1.2. W zakresie części I Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia tj.:
a) osobami, które będą wykonywać przedmiot zamówienia w Domu Aplikanta KSSIP w liczbie zgodnej z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 A do SIWZ,
z których każda posiada co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usługi utrzymania czystości w
obiektach świadczących usługi hotelarskie;
b) 1 która będzie wykonywać przedmiot zamówienia w zakresie pełnienia obowiązków kierownika zmiany /
koordynatora zmiany / przełożonego personelu, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w koordynacji
prac zespołów pokojowych w obiektach świadczących usługi hotelarskie, zarejestrowanych we właściwych
ewidencjach zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i
przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 238), w których znajduje się ponad 80 pokoi hotelowych.
1.1.3. W zakresie części II Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie), wykonał lub wykonuje należycie 2 usługi obejmujące swoim zakresem utrzymanie czystości w
2

budynkach użyteczności publicznej (o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m ) wraz z otaczającymi je
2

terenami (ciągami komunikacyjnymi oraz zieleńcami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m ).
Przez usługi należy rozumieć usługi wykonane (wykonywane) na podstawie 2 odrębnych umów, nieprzerwanie
przez okres co najmniej 10 miesięcy.
Szczegółowy opis spełnienia warunku zawiera SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji usługi zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 4 A (część I) oraz 4 B (część II) do
SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

30/10/2019
S210
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/8

Dz.U./S S210
30/10/2019
513522-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/8

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w Dziale Zamówień Publicznych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ul.
Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, POLSKA, pokój nr 322

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Podstawy wykluczenia: Zamawiający wyklucza Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z
podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków
udziału w postępowaniu (szczegółowe informacje zawiera SIWZ. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do
wprowadzenia znaków wykaz ośw. lub dok. w szczególności w odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w SIWZ):
1) aktualne na dzień składania ofert ośw. w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ);
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3) inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert;
4) zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzające, że W-ca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione
nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub inny dok. potwierdzający, że W-ca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok. potwierdzający, że W-ca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 mce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokument potwierdzający, że W-ca zawarł porozumienie
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z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6) ośw. W-cy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności;
7) ośw. W-cy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne;
8) ośw. W-cy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 6.7.2018
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.);
9) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (cz. I oraz cz. II) w okresie 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
10) wykaz osób (cz. I), skierowanych przez W-cę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z inf. na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresem
wykonywanych przez nie czynności oraz inf. o podstawie do dysponowania tymi osobami;
11) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej inf., o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
W-ca przekazuje Zamawiającemu ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224588740
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.
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3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2019
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