
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Wykonywanie usług porządkowych w latach 2021-2023 w siedzibie Urzędu w Warszawie oraz w
Oddziale w Płocku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331524

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Sierpnia 21

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-134

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 464 22 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniauswaw@stat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://stat.gov.pl/

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja rządowa terenowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

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

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług porządkowych w latach 2021-2023 w siedzibie Urzędu w Warszawie oraz w
Oddziale w Płocku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13c57988-a746-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00052553/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-12 13:09

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024660/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi porządkowe

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

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-warszawie/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

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

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
2. Środkami komunikacji elektronicznej w postępowaniu są: 1) miniPortal dostępny pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl, 2) Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zamawiającego, znajdująca się na
platformie ePUAP pod adresem (https://epuap.gov.pl/wps/portal), 3) poczta elektroniczna:
zamowieniauswaw@stat.gov.pl 3. Pozostałe informacje o środkach komunikacji elektronicznej opisane
zostały w rozdz. III SWZ. 4. Adres strony miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu systemów
miniPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie
ePUAP. Regulaminy te (w wersji aktualnej w okresie prowadzenia niniejszego postępowania) stanowią
integralną część niniejszej SWZ w zakresie, w jakim określają zasady oraz wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu.

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

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

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

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały opisane w rozdz. I SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zostały opisane w rozdz. I SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAW-WA.2721.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 488178,35
PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

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

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

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101
ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie wewnętrznych i zewnętrznych usług porządkowych w siedzibie Urzędu
Statystycznego w Warszawie w latach 2021 - 2023. Zamawiający użytkuje budynek biurowy 6-
cio kondygnacyjny o łącznej powierzchni podłóg - 6 070 m.kw i łącznej powierzchni okien do
mycia - 1 338 m.kw. wraz z przyległym terenem o łącznej powierzchnię około 5 960 m.kw.

4.2.5.) Wartość części: 430308,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien
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90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając ofertom w każdym z
kryteriów odpowiednią liczbę punktów, a następnie zsumuje liczby przyznanych punktów zasadniczych
w każdej ofercie i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, która otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi - koncepcja jej wykonania (Koncepcja realizacji usług)

4.3.6.) Waga: 50,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając ofertom w każdym z kryteriów odpowiednią liczbę
punktów, a następnie zsumuje liczby przyznanych punktów zasadniczych w każdej ofercie i
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, która otrzyma największą liczbę punktów.

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie wewnętrznych usług porządkowych w Oddziale Urzędu w Płocku w latach 2021 -
2023. Zamawiający użytkuje lokal o łącznej powierzchni podłóg - 449 m.kw i łącznej powierzchni
okien do mycia - 54,50 m.kw.

4.2.5.) Wartość części: 57869,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając ofertom w każdym z
kryteriów odpowiednią liczbę punktów, a następnie zsumuje liczby przyznanych punktów zasadniczych
w każdej ofercie i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, która otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi - koncepcja jej wykonania (Koncepcja realizacji usług)

4.3.6.) Waga: 50

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając ofertom w każdym z kryteriów odpowiednią liczbę
punktów, a następnie zsumuje liczby przyznanych punktów zasadniczych w każdej ofercie i
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, która otrzyma największą liczbę punktów.

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
postępowaniu dotyczący/-e:1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonawcy
prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową są wpisani do jednego z rejestrów
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zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w
którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.Warunek dotyczący zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym pozwala zamawiającemu na identyfikację podmiotu
występującego w postępowaniu, a w szczególności ustalenie, czy podmiot występujący jako np.
spółka handlowa jest wpisany do odpowiedniego rejestru. Chodzi przede wszystkim o Krajowy
Rejestr Sądowy (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność
gospodarczą w określonej formie prawnej i Centralną Ewidencję i Informację o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.Osoby
fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, które w świetle art. 7 pkt 30 ustawy Pzp,
mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego są zwolnione z tego warunku.2)
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.3) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli posiada opłaconą polisę, z tytułu ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
kwotę nie niższą niż 20 000,00 zł na jedno zdarzenie, dla części 1 i 5 000 zł na jedno zdarzenie
dla części 2. Nie jest wymagane, aby polisa związana była bezpośrednio z niniejszym
postępowaniem.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że wykonawca
spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej, jeżeli: wykonał, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tożsame 2 usługi.

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie wstępne. Oświadczenie składają odrębnie:a) wykonawca/każdy spośród wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się
wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;c) podwykonawcy, na
których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Wykonawcy
prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych
lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają
siedzibę lub miejsce zamieszkania.W przypadku RP wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby fizyczne,
nieprowadzące działalności gospodarczej, które w świetle art. 7 pkt 30 ustawy Pzp, mogą ubiegać się o
udzielenie zamówienia publicznego są zwolnione z tego warunku.2) uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:Oświadczenie wstępne o posiadaniu opłaconej polisy, z tytułu ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie
niższą niż 20 000,00 zł na jedno zdarzenie, dla części 1 i 5 000 zł na jedno zdarzenie dla części 2. Nie
jest wymagane, aby polisa związana była bezpośrednio z niniejszym postępowaniem.4) zdolności
technicznej lub zawodowej:Oświadczenie wstępne że wykonawca wykonał w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tożsame 2 usługi.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
„Koncepcja świadczenia usługi” wraz wymaganymi załącznikami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego a wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający, dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji,
gdy zaistnieje co najmniej jedna z okoliczności: 1) uzasadniona przyczynami technicznymi lub
organizacyjnymi lub strukturalnymi konieczność zmiany sposobu wykonania umowy; 2) zmiana
siedziby (lokalizacji) jednostek organizacyjnych objętych przedmiotem zamówienia; 3) zmiana
wynagrodzenia brutto w związku z ustawową zmianą wysokości stawki podatku od towarów i
usług VAT; 4) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów prawa; b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 5)
zmiana danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); 6)
zmiana w strukturze i organizacji Zamawiającego; 7) zmiana przepisów prawa, opublikowana w
Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra; 8)
zaistnienie siły wyższej.

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

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

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

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
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lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby
wykonawców:
Kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców
zapraszanych do negocjacji ofert: 1) kryterium cenowe - cena brutto oferty, 2) kryterium
jakościowe wynikające z oceny „koncepcji realizacji usługi”.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga zatrudnienia w oparciu o przepisy kodeksu pracy, za wyjątkiem gdy
właściciel sam wykonuje pracę lub krótkotrwałych umów na zastępstwo.
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