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Ogtoszenie o zamowieniu

Ustugi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja 1: 1 hstytucja zamavyiajaca

1.1) Ncizwa i adresy

Narodbwy Fundusz Zdrowia Sl^gki Oddziat Wojewddzki

ul. Kossutha 13

Katowice

40-844

Polska

Osoba do kohtaktdw: adres j.w.

Tel.: +48 327351547

E-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

Faks: +48 327351636

Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Gfowny adres: llttp://www.rifz-katdwice.pi

1.2) Wspoihe zamowiehie

1.3) Komunikacja

Nieograniczony, pefny i bezposredni ddst^p do dokumentow zamowienia mozna uzyskac bezptatnie pod
adresem: www.nfz-katowice.pl

Wi^cej informacji mozna uzyskac pod adresem podanym powyzej
Oferty lub wnioski o dbpuszczenie do udziafu w postppovA/aniu nalezy przesylac ria nastppuj^cy adres:
Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziaf Wojewodzki

ul. Kossutha 13, pokbj 208A (II pi^tro)

Katowice

40-844

Polska

Osoba do kontaktbw: Katarzyna Klis

Tel.: +48 327351547

E-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

Faks: +48 327351636

Kod NUTS: PL22A

Adresy ihternetowe:

Gfowny adres: http://www.nfz-katbwice.pl

1.4) Rodzaj instytucji zamawiajqcej

Podmiot prawa publicznego

1.5) Glowny przedmiot dziatalhosci

Inna dzialalnosc: instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja II: Przedmiot

ll.l) Wielkosc lub zakres zamowienia

II.1.1) Nazwa:
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ustuga sptz^tahia w obiektach ̂ l^skiegb Oddziafu Wdjewodzkiego Narodowegd Fundiiszu Zdf'owia
Numer referencyjny: 27/pn/2017

11.1.2) Glowny Rod CPV

90910000

11.1.3} Rodzaj zamowienia

Ustugi

11.1.4) Krdtki dpis:

Przedmidtem zartiPwienia jest sWiadczenie ustugi sprzejtafila w obiektaCh Si^sklegd Oddziatu Vi/ojeWPdzkiego

Narodowego FundusZu Zdrowia z podziatem na dwie czpsci (pakiety) z ddpuszczeniem Sktadania dfert

czpsciowych, zgodnie Z zaSadami okresidnym! w SIWZ, w tym w formuiarzu dpis prZedttiidtu zamdwiehia na
dany pakiet draz we wZdrze urfidwy (pakiet l/pakiet II).

Kdd WSpdlnegd Stdwnika zamewien (CPV): Ustugi sprz^tania 90.91.00.00-9: Ustugi sprz^tariia budynkew
90.91.12.00-8; Ustugi sprzejtania blur 90.91.92.00-4; .Ustugi cZyszczenia dkien 90.91.13.00'^9; Ustugi
cZyszczenia pdjemnikew na edpadki 90.91.80.00-5.

»Zamawia]^cy zastrzega, iz zgddnie z art. 24aa ust.l ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawd zaitidwien pubiicZnyGh

(pzp), w niniejszym pdstppdWaniu najpierw ddkdna dceny dfert, a nastfpnie zbada, cZy vvykdnawca, kter&gb

dferta zdStata dcenidna jakd najkdrzyStniejsza, nie pediega wykiuczeniu draz spetnia wafunki udziatu w
pdstppdwaniu.

11.1.5) Szacunkdwacatkowltavvartbsc

11.1.6) Inforrnacje o cz^sciacli

Td zamdwienie pddzieidne jest na czpsci; tak

Oferty mdzna sktadac w ddniesieniu dd wszystkich czpsci razem

ii.2) Opis

11.2.1) Nazwa:

Pakiet i: ustuga sprzi^tania dbiektu Slqskiegd OW NFZ w Katewicach przy ui. KdSsutha 13
Czpsc nr: 1

11.2.2) Dodatkowy Rod tub kody CPV

90910000

11.2.3) Miejsce swiadczenia usiug

Kdd NUTS: PL22A

Gtdwne miejsce iub Idkaiizacja realizacji:

Katdwice, ui. Kdssutha 13

11.2.4) Opis zamPwienia;

Sprz^tanie winnd ddbywac sip dd pdniedziatku dc pi^tku \A/ gddzinach dd 16.00 dd 7.00 (pd dpuszCzeniu
pdmieszczen przez pracdwnikdw Zamawiajpcegd), za wyj^tkiem pdmieszczeri szczegdinych [zdstan^
wskazane przez Zamawiaj^cegc przed zawarciem umdwy], w ktcrych ustuga sprz^tania winna bye
wykdnywana wyt^cznie pcdczas dbecndsci pracownikow Zamawiaj^Cegd, tj. dd pdniedziatku dd pi^tku w
gddzinach dd 8.00 dd 16.00.

Ustuga sprz^tania dbejmuje mipdZy innymi ustugi Sprz^tania w poitiieszczeniach biurdwych, sdCjainyCh i
technicznych; ustugi sprzqtania w tdaietach; ustugi sprz^tania w ci^gach kdrytarzdwych, kiatkach sChdddwyCh
(dd pdzidmu minus 1 dd pdZidmu 5); ustugi sprz^tania w pomieszczeniach archiwum draz w pdmieszczeniach

magazyndwych, gdspGdarczych (w gddzinach pracy Si^skiegd OW NFZ i w dbecndsci praccwnika Sl^skiegd
OW NFZ);ustugi sprz^tania wykonywane cddziennie, na biez^cn, w zaiezhdsci dd aktualnyCh pdtrZeb.
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.2.5)

.2.6)

.2.7)

.2.10)

.2.11)

Szczegotowy zakres ustugi sprzqtania oraz warunki realizacji zamowienia w pakiecie I zost'aly opisarle

w formularzu opis przedmiotu zamowienia pakiet I oraz we wzorze umowy (pakiet l/pakiet II) w zakresle
odnosz^cym si^ do pakietu I. Wzor umowy okresia zasady ewentuainej zmiany postahOwieri umowy w stosunku

do tresci oferty na dany pakiet, na podsfawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Forrnuiarz opis pfzedmiotu

zamowienia pakidt I okresia rowniez rodzaj i cz^stotliwosc wykonywania czynnosci obj?tych usfug^ sprz^tania.

»W okresie realizacji umowy WykonSwca zobowiqzany b§dzie zapewbic dodatkbwo, na wniosek

Zamawiaj^cego, w sumie nie wi^cej niz 200 osobogodzin sprz^tania pomieszczen na wypadek zaistnienia
okolicznosci wymagaj^cych dodatkowego sprZ^tania. Wykorzystanie dodatkowych osobogodzin przez

Zamawiaj^cego bpdzie fakultatywne i bpdzie zaiezato od jego biez^cych potrzeb.

»Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca, obok srOdkdw bezposrednio przeznaczonych do utrzyitiania

czystosci obiektow/pomieszczen, zobowipZany bpdzie w ramach wynagrodzenia umowy na biez^co zapevi/niac

wszystkie niezb^dne srodki czystosci i artykuly hlgieniczne (toaietowe).

»Wykonavvca zobowipzany b^dzie reaiizowac zamdwienie w sposob zgodny z ustawp z dnia 27 Sierpnia 1997 r.

0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej Oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych.

»Wykdnawca zobowi^any bpdzie zapewnic w godzinach pracy Zamawiaj^cego, tj. Od 8.00 do 16.00, bd
pdriiedziatku do pi^tku, w obiekcie przy ul. Kossutha 13 w Katowicach - 2 osoby sprZptaj^Ge, ktdre to osoby

b?d^ wykonywac czynnosci o chardkterze biez^cym.

»W sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, nie czpsciej niz dwa (2) razyw okresie trwania umowy, nawbiosek

Zamawiajqcego, Wykonawca zobowipzany b^dzie podwoic sktad osob sprz^taj^cych w obiekcie przy ul.

Kossutha 13 w Katowicach.

»W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^zany b^dzie zapewnic dodatkowo, na wniosek

Zamawiajqcego, wykonanie usfugi polegaj^cej na akrylowaniu wykladzin podlogowych PCV.

»Na potrzeby przyszlej umowy wybrany Wykonawca zobowipzany bpdzie do ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywiinej z tytulu wykonywania umowy .

»WykOnawca zobowipzany bpdzie do zatrudniania na podstawie umowy o pracp w rozumieniu Kodeksu pracy w

calym okresie realizacji umowy osob wykonuj^cych czynnosci, co do ktorych w SIWZ zastrzezono taki wymog,

przy zachowaniu wymogow okreslonych w SiWZ (patrz: pkt III ppkt 3 SIWZ; wzor umowy).

»W zwi^ku z tym, iz niniejsze zamowienie jest zamowieniem zastrzezonym w rozumieniu art. 22 ust.2 pkt 1

ust pzp, Wykonawca zobowipzany b^dzie w sposob cipgly w calym okresie realizacji umowy - a nie tyiko na

etapie postppowania o udzielenie zamowienia - zachowac status podmiotu, o ktorym mowa w art. 22,ust.2

pzp oraz zachowac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia przez Wykonawcp Osob niepelhOsprawnych

w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu OSOb

niepelnoSprawnych nie mniejszy niz 50% osob zatrudnionych przez Wykonawcp (warunek okreslony w oparciu

0 art. 22 ust.2a pzp).

Kryteria udzielenia zamowienia

Kryteria okreslone ponizej

Cena

Szacunkowa wartosc

Okres obowi^ywania zamowienia, umowy ramOwej lub dynamicznego systemu zakupdw

Okres w miesipcach: 12

Niniejsze zamowienie podiega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sip skladanie ofert wariantowych: nie

informacje o opcjach
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Opcje; nie

11.2.12) Informacje na temat kafalogoW elektrdhicznych

11.2.13) Infdrmacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowiefiie dotyczy prdjektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: nie

11.2.14) Inforrnacje dodatkowe

Zamawiaj^Gy zqda wnieslenia wadium w pakiecie I w wysokosci: 7.500;00 z\, zgodnie z zasadami opisanym! w
SIWZ.

Ofertg nalezy sporzqdziG w j§zyku poiskim oraz ziozyc w formie pisemnej.

Kryterium oceny ofert w pakiecie I: Gena - waga 100%.

11.2) Opts

11.2.1) Nazwa:

Pakiet II: usluga sprz^tania obiektu Si^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. gen. Jankego 15a oraz Deiegatur

i Sekcji ObsJugi Ubezpieczonych Sl^skiego OW NFZ

Cz?sc nr: 2

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90910000

11.2.3) Miejsce swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL22

Glowne miejsce lub lokalizacja reaiizacji:

l)Katowice (ul. gen. Jankego 15a), 2) Bielsko Biala, 3) Cz^stOchowa, 4) Piekary Sl^Skie, 5) Rybnik, 6) Chorzow,
7) D^browa Gornicza, 8) Gliwice, 9) Ktobuck, 10) Sosnowiec, 11) Zabrze, 12) Zywiec

11.2.4) Opis zamdwiehia:

Sprz^tanie winno odbywac si?:

- sprz^tanie obiektu w Katowicach przy ul. gen. Jankego 15a - w terminach wskazanych przez ZamaWiaj^cego;

- sprzqjtanie Deiegatur - od poniedzialku do pi^tku w godz. 7.00 do godz. 19.00;

- sprz^tanie Sekcji Obslugi Ubezpieczonych- od poniedziaiku do pi^tku w godz. 8.00 do godz. IG.OO.
Usiuga sprzsjtania obejmuje mi?dzy innymi ustugi sprz^tania w pomieszczeniach biurowych, sOcjalhych i

technicznych; usiugi sprz?[tania w toaletach; usiugi sprz^tania w ci^gach korytarzow/ych, klatkach schodowych;

ustugi sprz^tania w pomieszczeniach archiwum oraz w pomieszczeniach gospodarczych (w godzinach pracy

Slqskiego OW NFZ i w obecnosci pracownika Slqskiego OW NFZ);ustugi sprz^tania wykOhywane codziennie,

na biez^co, w zalezhosci od aktualhych potrzeb. W przypadku obiektu przy ul. gen. Jankego 15a w Katowicach

wskazano zakres ustug wykonywanych 2 razy w roku oraz 1 raz w roku.

Szczegotowy zakres ustugi sprz^tania oraz warunki reaiizacji zamowienia w pakiecie II zostaty opisane

w formularzu opis przedmiotu zamowienia pakiet II oraz we wzorze umowy (pakiet l/pakiet II) w zakresie

odnosz^cym si? do pakietu II. Wzor umowy okresia zasady ewentualnej zmiany postanOwien umowy w

stosunku do tresci oferty na dany pakiet, na podstawie ktOrej dokonano wyboru wykonawcy. Formularz opis

przedmiotu zamowienia pakiet II okresia rowniez rodzaj i cz?stotliwosc wyko'nywania czyhnosci obj?iych ustug^

sprzqtania.

»W okresie reaiizacji umowy Wykonawca zobowi^any b?dzie zapewnic dodatkowO, nawniosek

Zamawiaj^cego, w sumie nie wi?cej niz lOO osobogodzin sprz^tania pomieszczeh na wypadek zaistnienia

okolicznosci wymagaj^cych dOdatkowego sprz^tania. Wykorzystanie dOdatkowych osObogodzin przez

Zamawiaj^cego b?dzie fakultatywne i b?dzie zaiezato od jego biez^cych potrzeb.
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»Na potrzeby realizacji urhowy Wykonawca, obok srodkow bezposrednlb przeznaczonych db dtrzyftiania
czystbsci obiektow/pbmieszGZen, zdbowi^any b^dzie w rarnach w^nagrOdZenia umowy na biez^co zapewrliac
wszystkia niezb?dne srodki czystbsci 1 artykuty higieniczhe (toaletowe).

»Wykbnawca zobbwi^zany b^dzie reaHzbwac zambwienie vv sposbb zgodny Z uStaw^ z dnia 27 sierpnia 1997 r.
0 rehabilitacji zawbdowej 1 spbtecznej oraz zatrudnlaniu osbb niepetnosprawnybh.

»W sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, nie czpsciej niz dwa (2) razy w bkrbsie trwania umbwy, na wnibSek
Zamavtfiajqcegb, Wykonawca zbbowi^any bpdzie pbdwbic sWad bSbb sprz^taj^cyCh w danyfn bbiekcie objptym
pakietem ll.Pbdwojenie sktadu dwa (2) razy w okresie tnwania umbwy dbtyczy kazdego z obiektbw, poza
obiektem przy ul. gen. Jankegb 15aW Katbwicach.

»W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^any bpdzie zapewnic dodatkbWb, na wniosek
Zamawiajqjcego, wykonanie usfugi polegaj^cej na akryibwaniu wyktadzin podlogowych PGV.

»Na potrzeby przyszlej umoWy wybrany Wykonawca zbbowi^any bpdZie db ubeZpiecZenia bdpbwiedziainbSci
cywilnej z tytulu wykonywartia umowy.

»Wykonawca zobowi^any bpdzie do zatrudniania na podstawie umo^ o pracp w rozumieriiU Kodeksu pracy w

calym okresie realizacji umowy osbb wykonuj^cych czynriosci, co db ktbrych w SIWZ zastrzezbno taki wymbg,

przy zachbwaniu wymbgbw bkreslonych w SiWZ (patrz: pkt III ppkt 3 SIWZ; wZbr umbwy).

»W zwiejzku z lym, iz ninjejsze Zambwienie jest zambwieniem zastrzezbnym w rbzumieniu art. 22 ust.2 pkt 1

ust pzp, Wykonawca zobbwi^any bpdzie w sposbb ci^gly w calym okresie realizacji umowy - a nie tyiko na

etapie postppowania o udzielenie zambwienia - zachbwac status podmiotu, o ktbrym mowa w art. 22 ust,2

pzp oraz zachbwac mihimalny prbcentowy wskaznik zatfudnienia przez Wykonawcp bsbb niepelhosprawhych

w rbzumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawbdowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osbb

niepelnosprawnych nie mniejsZy niz 50% osbb zatrudnionych przez Wykonawcp (warunek okreslbhy w bparciu

0 art. 22 ust.2a pzp).

il.2.5) Kryteria udzlelbnia zamoWiehia

Kryteria okreslone ponizej

Ceha

i 1.2.6) Szacunkbwa wartoSc

11.2.7) Okres obdwi^ywania zambwienia, umowy ramowej lub dynamicznegd systemu zakupbw
Okres w miesi^cach: 12

Niniejsze zambwienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10) Informacje o dfertach wariantowych

Dopuszcza sip skladanie Ofert wariantowych: hie

11.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

11.2.12) informacje na femat katalogbw elektronicznych

11.2.13) Informacje o fuhduszach unii Europejskiej
Zambwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkbw Uhii Eurbpejskiej: nie

11.2.14) Informacje dodatkOwe

Zamawiajgcy z^dawniesienia wadium w pakiecie II w wysokosci: 2.000,00 z\, zgodhie z zasadami opisanymi w

SIWZ.

Ofertp nalezy sporz^dzic w jpzyku polskim oraz ziozyc w formie pisemnej.

Kryterium oceny ofert w pakiecie 11: Cena - waga 100%.

SekOja III: Informacje o charakterze prawhvm. ekonomicznym. finansoWym i technicznvm
IILI) Waruhki udziatu
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.1.1) Zdolnosc do prowadkehia dzialalnosci zawodowej, w tyiti wymogi zvtti^zarie z vtfpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

.1.2) Sytuacja ekohomiczna i finansowa

Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji;

1) Sytuacja ekonorhiczna - wa:runek dotydzy zaroWfio pakietu I, jak i pakietu II.
edzlaihosci cywilnej w zakresife pfovtfadzoriej

a na sump gwarancyjn^ nie tiizsz^ niz 1 min

Wykonawca winlen wykazac, iz jest ubezpieczony od odpowit

dzialalnosci zwi^anej z przedmiotem niniejszego zamowienii

ziotych (niezaileznie od tego, czy Wykonawca sktada ofeftp tyiko na jeden z pakietPw, czy na obydw/a pakioty).
»W celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postppOwaniu dolycz^cego sytuacji ekonottiiCznej,
Wykonawca Sklada oswiadczenie (JEDZ) (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego
dokument potwierdzaj^cy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnOsci cywilnej w zakreSie

prowadzonej dzialalnosci zwi^anej z przedmiotem zamowienia na sump gwarancyjn^ okreslon^ przez

Zamawiaj^cego ̂  patrz: SIWZ.

2) sytuacja finansowa - warunek dotyczy zarowno pakietu i, jak i pakietu II.

--pakiet I: Wykonawca winien wykazac pOsiadanie srodkow finansowych w wysokosci nie mniejszej riiz
75.000,00 ziotych lub zdolnosci kredytOwej na poziomie nie mniejSzym niz 75.000,00 zlOtych, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywerti terrninu skladania ofPrt.

-pakiet II: wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow finansowych w wysokosci nie mniejszPj niz

25.000,00 ziotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 25.000,00 ziotych, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 midsize przed uplywem terminu skladania ofert.

--Jezeli Wykonawca sklada ofertp na obydwa pakiety winien wykazac posiadanie srodkow fihansOwych w
wysokosci nie mniejszej niz 100.000,00 ziotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz
100.000,00 ziotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu Skladania ofert.

-W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postppowaniu dotycz^cego sytuacji fihansowej, Wykonawca
sklada oswiadczenie (JEDZ) (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwahip Zamawiaj^cego dokument, tj.
informacja banku lub Spoldzielczej kasy oszczpdnosciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc posiadanych

srodkow finansowych lub zdolnosc kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miPsi^c przed

uplywem terminu skladania ofert - patrz: SIWZ..

—-W przypadku niniejszego zamowienia, oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca

sklada w formie jednolitego dbkumentu (JEDZ) na dany pakiet, ktory zal^cza do oferty na dahy pakiet.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:

Wymogi odnosz^ce si? do wW. warunkow udzialu w postppowaniu okreslono powyzej oraz w SIWZ.

—Uwaga - Poleganie na zasobach innych podmiotOw.

W celu oceny, czy WykonaWca polegaj^c na zdolnosciach lub sytuacji innych podmlOtOw na zasadach

okreslonych w art. 22a pzp, bpdzie dysponowal niezbpdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nalezyte

wykonanie Zamowienia publicznego oraz oceny, czy StOsuhek Iqcz^cy Wykonawc? Z innymi podmiotami
gwarantuje fzecZywisty dostpp do ich zasobow, Zamawiaj^cy z^da wskazania w szcZegOlnOsci:

a)podmiotu, ktory udostpprti swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);

b)zakresu dostppnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

c)sposobu wykofzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawcp przy wykonywaniu zamowienia

publicznego;

d)zakresu i okreSu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

e)cZy podmiot, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udzialu w postppowaniu
dotycz^cego doswiadczenia, zrealizuje usiugi, ktorych wskazane zdolnosci dotyczq.
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Informacje, o ktorych mowa powyzej pod lit.a)-e), winny znalezc si? w zobdwi^ahiu pOdmldtu do oddania do

dyspozycji Wykdnawcy fiieZb?dnych zasobPw na potrzeby feallzacji zamPwienia.

»Wykbnawca, ktofy powdtuje si? na zaSdby innych pddmidtdw zat^cza ds dferty zobdwi^anie ilinegd

podmidtu/dW dd oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasdbow na pdtrzdby realizacji zaitidwisnia

Oezeli Wykdnawca pdlega na zddlhdsGi technicznej (ddtyczy tyiko pakietti I) lub zawddowfe] (ddsy/iadozeniu)
bgdz sytuacji Skdnomicznej lub finansowej innego pddmiotu/6w - patrz pkt V pkt 3 SIW2).
»Kwestia podmidtow, na ktorych zasoby pdwoluje si? Wykonawca zdStala dpisana szczegdldwd w SIWZ.

»Wykdnawca, ktdry powdtuje Si? na zasoby innych podrtiiotow, w celu wykazania braku istnienia w/db?c nich

podstaw wykiuczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) draz spefniahia, w zakresie, w jakim powdtuje si? na iCh

zasdby, waruhku udziatu w pdst?pdwaniu, sktada takze jednolite ddkurhenty (JEDZ) ddtyczace tych podmidtow

(por. art. 25a ust.3 pkt 1 pzp).

.1.3) Zdolnosc techhiczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krdtki opis kryteridw kwalifikacji:

1) Zdolnosc techniczna - warunek dotyczy tyiko pakietu I - dySpdndwanie ddpowiedhirh urzgdzeniem.

»Wykdnawca winien wykazac za pdmdcg wykazu urzgdzeh (formularz wykaz urzgdzen pakiet I) ddSt?phych
Wykonawcy w celu wykohania zamdwienia wraz z infdrmacjg o podstawie dd dyspdnowania tyrfii zasdbarni,

ze dysponuje co najmniej jedhym urzgdzeniem, przy pomocy ktdrego b?dg wykonywane prace pdlegajgce

na specjalistycznym, mechanicznym czyszczeniu terakdty wraz z fugami. Wykdnawca winien pddac hazw?

producenta oraz typ urzgdzenia, a takze wskazac podstaw? do dysponowania urzqdzeniem.
2) Zdolnosc zawodowa - warunek dotyczy zardwno pakietu I, jak i pakietu II.

Wykonawca winien spetnic warunek dotyczgcy zdolnosci zawoddwej (posiadania wymaganego dds\ftiadczenia)
polegajgcy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku swiadczeh okresowych lub cigglych rdwniez wykonywaniu,
w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krdtszy - w tym okresie, przynajmniej 2 (dwdch) usfug sprzgtania biur lub budynkdw wykonanych lub
wykonywanych.

--pakiet I:

»Pod poj?ciem wykdnaha uStuga sprzgtania blur lub budynkdw nalezy rozumied zarndwiehie polegaj^ce
na swiadczeniu ustugi sprzgtania biur lub budynkdw, ktdrej realizacja zakonczyia si? (umOWa ZdStata

zrealizowana), ktdrej sredhia miesi?czna wartdsc bruttd wynosila Co najmniej 30.000,00 zt, oraz ktdra byta
realizowana w okresie co najmniej 6 miesi?cy (umdwa dbowi^ywata przez co najmniej 6 miesi?cy).
»Pod.poj?ciem wykonywana ustuga sprzgtania biur lub budynkdw nalezy rozumied zamdwienie polegajgce na
swiadczeniu ustugi sprz^tania biur lub budynkdw, b?dgcej w trakcie realizacji (umowa jest hadal realizowana),
ktdrej srednia miesi?czna wartosc brutto wynosi co najmniej 30.000,00 zt, ktdrej pewna cz?sc o wartosci bruttd
CO najmniej 180.000,00 zt zostatajuz zrealizdwana przez Wykonawc? oraz ktdra byta realizowana w okresie
CO najmniej 6 miesi?cy (umowa obowigzuje od co najmniej 6 miesi?cy). (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wytgczhie
swiadczen okresowych lub ciggtych. Jezeli Wykonawca powota si? na wykonywanie ustugi stanowigcej
swiadczenie okresowe lub ciggte, w przypadku wgtpliwosci zobdwigzany b?dzie wykaZac (udowodnic)
okresowy lub ciggty charakter swiadczenia).

-pakiet II:

»Pod poj?ciem wykonana ustuga sprzgtania biur lub budynkdw nalezy rozumied zamdwienie pdlegajgce
na swiadczeniu ustugi sprzgtania biur lub budynkdw, ktdrej realizacja zakonczyta si? (umowa zdStata

zrealizowana), ktdrej srednia miesi?czna wartdsd brutto wynosita co najmniej lO.OOQtOO zt, draz ktdra byta
realizowana w okresie co najmniej 6 miesi?cy (umowa obowigzywata przez co najmniej 6 miesi?cy).
»Pod pOj?ciem wykonywaha ustuga sprzgtania biur lub budynkdw nalezy rozumied zamdwienie pdlegajgce na

swiadczeniu ustugi sprzgtania biur lub budynkdw, b?dgcej w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana).
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ktorej srednia miesi^czha wartosc brutto wynosi co najmniej lO.OOOiOO zl, ktorej pewna cz?sc d waftosci bruttd

CO najmniej 60.000,00 zt zostata juz zrealizowana przez Wykonawc? braz ktora byia realizowana w okfesie co

najmniej 6 mlesi^cy (umowa obbwi^uje od co najmniej 6 miesi§cy). (Uwaga: sytuacja ta dolyczy wyf^cznie

swiadczen okresowych iub ci^giych. Jezeii Wykonawca powdia si? na wykdnywanie usiugi stanowiqcej

swiadczenie dkresdwe iub ci^gle, w przypadku w^tpiiwdsci zobdwi^any b?dzie wykazac (uddwodnic)

dkresdwy Iub ci^giy charakter swiadczenia).

—Jezeii WykdnavA/ca skiada dfert? zarovvnd w pakiecie I, jak i w pakiecie II zamdwienia, wystarczy, ze \A/ykaze

przynajmniej 2 (dWie) uslugi sprz^tania biur Iub budynkdw wykdnane iub Vi/ykdnywane, ktdre b?d^ spelniaty

wymdgi dkresione powyzej dia pakietu I.

Minimainy poziom ewentualnie wymaganych standarddw:

»W ceiu wykazania spelnienia warunku udzialu w pdstppowaniu ddtyczqcegd zddindsci technicznej,

Wykdnawca sktada dswiadczenie (JEDZ) (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajg;cegd

dokument, tj. wykaz urz^dzen (fdrmularz wykaz urz^dzeh - ddtyczy tyikd pakietu I) ddstppnych Wykdnawcy w

ceiu realizacji zamdwienia wraz z infdrmacj^ o podstawie dysponowania tymi zasdbami - patrz: SIWZ.

»W ceiu wykazania spelnienia warunku udzialu w pdst?powaniu ddtycz^cege zddiridsci zawoddwej (posiadania

wymaganego ddswiadczenia), Wykonawca sklada oswiadczenie (JEDZ) (patrz pkt Vi pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na

wezwanie Zamawiajqcego dokumenty, tj.:

a) wykaz ustug (formularz wykaz usiug odpowiednio pakiet I / pakiet II) - wykonanych Iub wykdfiywanych W

okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem terminu sktadania ofert - a jezeii okres prowadzenia dziatarnosci

jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz

ktdrych uslugi zostaly wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 iit.d SiWZ) oraz zal^czeiiiem

b) ddwoddw okresiaj^cych, czy wykazane uslugi zostaly wykonane iub s^ wykonywane nalezycie, przy czyiti
dowodami, o ktdrych mdwa pdwyzej, s^ referencje b^dz ihne dokumenty wystawione przez pddmidt, ria rzecz

ktdrego uslugi byly wykonywane, aw przypadku swiadczen okresowych Iub ci^glych s^ \A^kohywane, a jezeii z
Uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykotiawca nie jest w stahle uzyskac tych dokumentdw ̂

oswiadczenie Wykonawcy. W przypadku swiadczen dkresowych iub ci^gtych nadal wykonywanych referencje
b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich naiezyte wykdnywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3

miesi^ce przed uplywem terminu skladania dfert.

»Wykaz ustug wykdnanych - a w przypadku swiadczen dkresdwych Iub ci^gtych rdwhiez wykdnywanych -

Wykonawca zamieszcza w formuiarzu wykaz ustug (odpowiednio pakiet I i pakiet il) wraz z pddaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych uslugi zostaly wykonane, oraz zal^czeniem
dowoddw okresiajqcych, czy te uslugi zostaly wykonane Iub s^ wykonywane nalezycie, przy czym ddwodarhi, o
ktdrych mowa powyzej, s^ referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rZecz ktdrego uslugi
byly wykonywane, aw przypadku swiadczen okresowych Iub ci^glych s^ wykonywane, a jezeii Z uzasadniohej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - oswiadczenie

Wykonawcy; w przypadku swiadczen okresowych Iub ci^glych nadal wykonywanych referencje b^dZ inne

dokumenty potwierdzaj^ce ich naiezyte wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej hiz 3 miesi^ce przed

uplywem terminu skladania ofert.

Wymogi odnosz^ce si? do ww. warunkdw udzialu w post?powaniu okreslono powyzej oraz w SIWZ.

-Uwaga!

»Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odhiesieniu do warunku dotycz^cego ddswiadczenia (tu: zdoihosci

zawodowej), Wykonawcy mogq poiegac na zdolnosciach innych podmiotdw, jesii podmioty te Zrealizuj^ uslugi,

do realizacji ktdrych te zdoinosci s^ wymagane.
—-——Uwaga - Poleganie na zasobach innych podmiotdw - patrZ pkt lli.1.2) oraz SIWZ.

-——-Uwagi ogdinel

r\
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»Zasady dotycz^ce wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych sig d udzielenie zamdwienia dkresla SlWZ.
»Zasady dotyczgce sktadania petnomocnictw (jezeli dotyczy) okresia SlWZ.
»W celu wypelnienia dokumentu JEDZ na dany pakiet nalezy postgpdwac zgodnie z instmkcjg zawartg w SIWZ.
Po wypelnieniu JEDZ na dany pakiet nalezy wydrukbwac, podpisac 1 zlozyd wraz z ofertg na dany pakiet, w
formie pisemnej.

III.1.5) Informacje o zamovtfiehiach zastrzezdnych
Zamdwienie jest zastrzezone dia zakladdw pracy chrdnionej oraz wykdnawcdw, ktd'rych gidwnym celsm jest
spoledzna i zawddowa integracja dsdb niepelnosprawnych lub defawotyzowanych

ni.2) Waruhki ddtycz^ce zamdwienia

111.2.1) Ihfdrtfiacje dotyczi^ce okresldnego zawbdu

111.2.2) Warunki realizacji uitidwy:

»Realizacja zamdwienia w kazdym z pakietdw bgdzie przdbiegala ria warunkach dkreslonych we Wzdfzfe
umewy (pakiet l/pakiet II). Wz'dr umowy (pakiet l/pakiet II) dkresla zasady-ewentualnej zmiany postandwien
Llmd\Ay w stdsunku dd tresci dferty na dany pakiet, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykdnawcy.
»SZczegdlowe warunki realizacji zamdwienia okresia fdrmularz opis przedmiotu zamdwienia na dany pakiet
oraz wzdr umowy (pakiet l/pakiet II) standwigcy integralng. czgsc SlWZ. Na kazdy pakiet zostanie zawarta
odrgbna umowa.

111.2.3) Informacje natehlat pracownikdw odpowiedzialnych za wykonanie zanfidwienia

Sekcia IV: Procedura

IV.l) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje natemat umowy ramowej lub dynamicznegd systemu zakupdw

IV.1.4) ZmniejsZenie liczby rozwigzan lub ofert podczas hegocjacji lUb dialogu

IV.l.6) Informacje ria temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Iriformacje na ternat Porozumienia w sprawie zamdwieii rzgddwych (GPA)
Zamdwienie jest Objgte Porozumieniem w sprawie zamdwien rzgdowych: tak

IV.2) Informacje admihistracyjne

IV.2.1) POprzednia publikaCja dotyczgca przedmiotOWego pOstgpowania

IV.2.2) Termin sktadania ofert lub wnioskdw o ddpuszczehie do udziatu
Data: 04/01/2018

GZas Idkalny: 11:00

IV.2.3) SzaCunkowa data Wyslanla zaproszeii do sktadania ofert tub do udziatu wybranytri kahdydatCiti

IV.2.4) J^zyki, w ktdrych mozna sporzgdzac oferty tub Wnioski o dopuszczenie do udziatU:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w ktoryrti oferent bgdzie zwigzany ofertg
Oferta musi zachowad waznosc do: 04/03/2018

IV.2.7) Warunki otWarcia ofert

Data: 04/01/2018

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:
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Sl^ki Oddzial Wojewodzki Narodowego FundUszu Zdrowia ul. Kossutha lS, 40-844 Katdwice, pdkoj 217A (li

pi^tro)

Sdkcja VI: Informacje uzupetniajqce

VI.1) informacje o povvtarzaj^cym si^ charakterze zamowiehia

Jest to zaitiowienie o charakterze powtarzajqcym si§: tak

Przewidywany termin publikacji kolejhych ogtoszeh:

wrzesien 2018

VI.2) Informacje na temat procesow elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

A). Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - hiepodlegahie wykluczeniu. W stosuhku do Wykonawcy hie mog^ zachodziP

podstawy wykluczenia, o ktPrych mowa vtf aft. 24 ust.l pkt 12-pkt 23 pzp.W ceiu wykazania braku podetaw

do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ na dany pakiet Oswiadczenie (JEDZ na dany pakiet) o

niepodlegahiu wykluczeniu (art. 25a ust.l pkt 1 pzp), a ha wezwanieZarhawiaj^cegO dokumenty i oswiadCzenia,

0 ktofych mowa ponizej pod lit. D lit.a-c, zas w termihie 3 dhi od dnia zamieszczenia ha stronie interhetowej

Zamawiajq:cego informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp.WykOhawca sktada oswiadczenie Wykonawcy o

przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupykapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23

pzp (odpowiednio do pakietu).

B). Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelhianie waruhkow udzlalu w post^powahiu - zgodhie z zasadami okfeslohymi w

SIWZ oraz w hihiejszym ogloszeniu.

G). Do oferty Wykonawca dol^czailjaktualhe na dzieh skladania oferty Os\A/iadcZehie, o ktorym mowa w aft.

25a ust.l pkt 1 pzp, tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia watunki udZialu w postppOwaniu

w zakfesie Okreslonym w SIWZ dia danego pakietu. Oswiadczenie niniejsze Wykonawca sktada w formie

jednolitego dokumentu (JEDZ) na dany pakiet.lnfofmacje zawarte w ww. oswiadczeniu ha dany pakiet stanowi^

wst^pne potwiefdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udZialu w post^powaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktory powotuje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-pkt 22 pzp) oraz spetniania, w zakresie, w jakim powOtuje si?

na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada takze jednolit? dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych

podmiotow (por. art. 25a ust.3 pkt 1 pzp).

2) zobowi^anie innego podmiotu/6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow ha potrzeby

realizacji zamowienia O'ezeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu/6w - patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

3) oswiadczenie wykonawcy, iz jest podmiotem, o ktorym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp Zatrudniaj^'cym

osoby niepetnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz

zatrudnianiu osob niepetnosprawnych oraz, ze spelnia warunek okreslohy w oparciu o art. 22 ust. 2a pzp, tj.

minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia przez Wykonawc? osob niepelnosprawnych w rozumieniu ww.

ustawy z dnia 27.08.1997 r. jest nie mniejszy niz 50% osob zatrudnionych przez Wykonawc?. Oswiadczenie

niniejsze jest zawarte w formularzu ofefty na dany pakiet.

D). Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykohawc?, ktorego oferta zostala najwyzej
oceniona,do Zlozenia aktualnych na dzien Zlozenia nast?puj^cych oswiadczen i dokumentow:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie okreslonym w art. 24 uSt.l pkt 13,14 i 21 pzp

wystawionej nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert; infOrmaicja z KRK w zakresie

okreslonym w art. 24 ust.l pkt 21 pzp dolyczy podmiotu zbiorowego;

b) oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s^du lub OStatecznej

decyzji administracyjnej o zaieganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentow potwierdzaj^cych dokortanie
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pJatnosci tych halezndsci vi/raz z ewentualnymi odsetkami lub grzyvwnaffii lub zawarcie wiqz^cegb porozumienia
w sprawie splat tych naleznosci (dotyczy art. 24 ust.l pkt 15 pzp);

c) oswiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego lytulem srbdka zapobiegawczego zakazu

ubiegania sig o zamowienia publiczne (dotyczy art. 24 ust.l pkt 22 pzp);

d) pozostatyCh dokurhentow wymienionych w pkt III.1.2) oraz III.1.3) ogtosZenia oraz SIWZ.

—Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza tarytorium RP sklada dokumehty zgbdhie

z par.7 rozporzgdzeriia Mihistra ROzwbju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dbkumeiitPW (...),

Dz.U.2016.1126.

VI.4) Procedury odwbfawcze

Vl.4.1) Organ ddpdwiedzialhy za prdcedury ddwdtawcze

Krajowa Izba Odwotawcza

ul. Postgpu 17a

Wafszawa

02-676

Pblska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetOwy:http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowledzlalhy za prdcedury medlacyjne

VI.4.3) Sktadanie odwdtan

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwotan:

Zasady zwigzane ze skladaniem odwolan okresia Dziat VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. PraWo zamoWlen
publicznych (wskrocie: pzp).

1. Odwotanie przysluguje wyt^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnbsci zamaWiajgcego podj^tej w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynrtos'ci, do ktorej zamawiaj^cy jest zQb'owii^ahy na
podstawie ustawy.

2. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie Czynndsci zamawiajacego, ktorej zarzuca
si? niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwigzle przedstawienie zarzutdw, okreslac zadanie oraz

wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wrtiesienie odwotania.

3. Odwotanie wnosi sig do Prezesa Izby wformie pisemnej w postaci papierowej alb'o W pdstaci elektrdnicznej,

opatrzone odpowiednio wtasnoracznym podpisem albd Iwvalifikowanym podpisem elektroniczhym.
4. Odwotujacy przesyta kopig odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposob, aby mdgt on zapoznac sip z jego trescia przed uptywem tego terminu. Ddmniemywa si?,
iz zamawiajacy mogt zapoznac sig z trescia odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeti
przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyCiu srodkPW komunikacji
elektronicznej.

5. Odwotanie Wnosi sip w terminie 10 dni Od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajacegO standWiacej
podstawg jego Wniesienia - jezeli zostaty przestane w spoSob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie pzp albo
w terminie 15 dni - jezeli zOstaty przestane w inny sposob - w przypadku gdy wartosc zamowienia jest rdwna lub

przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na pOdstawie art. 11 ust. 8 pzp;
6. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, a jezeli postgpowanie jest prowadzone w tiybie przetargu
nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkow Zamowienia, wnosi sig w
terminielO dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej tub zamieszCZenia
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specyfikacji istotflych warunkow zamowienia na stronie internetowej - jezeli wartosc zamowienia jest rdwna iLib
przekracza kwoty okreslone w pfzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp;

7. Odv/vOtanie wdbec czynnosci innych niz okreslone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi si? w przypadku zarhdwierii
ktdryoh wartosc jest rdwha lub przekracza kwoty okreslone w przepisach Wydanych na podstawie art. 11 ust.8
pzp - wterrtiinie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto

powzi^c wiadomosc o okolicznosciach sfanowi^cych podstaw? jego wniesienia.

Vl.4.4) Zrddto, gdzie mozria uzyskac inforrtiacje na temat sktadania bdwotan

Urz^d Zamowien Publicznych

ul. Post?pu 17a

WarSzawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587701

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia: 21 11 2017
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