dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.gim.nieporet.pl

Nieporęt: Sprzątanie pomieszczeń budynku Gimnazjum im.
Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie
Pierwszym.
Numer ogłoszenia: 243723 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ).

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie
Pierwszym , ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt, woj. mazowieckie, tel. 22 772 30 30, faks 22
772 30 30 w. 1.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.gim.nieporet.pl



Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: www.gim.nieporet.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gimnazjum publiczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń budynku
Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kod CPV 90919300-5 Usługi sprzątania szkół. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektu Gimnazjum w
Stanisławowie Pierwszym, gm. Nieporęt. Usługa jest wykonywana w godzinach popołudniowych i
nocnych. 1. Łączna powierzchnia sprzątania wynosi: 4060,3 m2, w tym: 1.1) korytarze o
powierzchni 967,3 m2: - linoleum (ARTOEUM) - 587 m2, - PCV (GAMRAT) - 295,2 m2, - gres 85,1 m2; 1.2) klatki schodowe o powierzchni 191,5 m2 (gres); 1.3) aula o powierzchni 297,7 m2

(linoleum - ARTOLEUM); 1.4) sale lekcyjne i świetlice o powierzchni 1 171,8 m2 (PCV - GAMRAT);
1.5) sale gimnastyczne o powierzchni 882,9 m2 (MARMOLEUM SPORT); 1.6) sanitariaty (WC,
natryski, szatnie sportowe) o powierzchni 384,2 m2 (gres). 1.7) stołówka (o powierzchni 164,9 m2
(linoleum - ARTOLEUM); 2. Mycie okien o łącznej powierzchni 1 059 m2, w tym: 2.1) powierzchnia
okien PCV - 542,4 m2; 2.2) powierzchnia fasad aluminiowych (pasaż, aula, stołówka mała sala
gimnastyczna) - 337,4 m2; 2.3) powierzchnia okien aluminiowych (sala gimnastyczna) - 202 m2. 3.
Czynności wykonywane raz dziennie 5 razy w tygodniu: 3.1) wycieranie na mokro powierzchni
zmywalnych; 3.2) maszynowe mycie powierzchni korytarzy; 3.3) opróżnianie i wymiana worków
foliowych w koszach na śmieci; sanitariaty: 3.4) mycie umywalek, muszli klozetowych, pisuarów;
3.5) mycie podłóg na mokro; 3.6) mycie armatury. 4. Czynności wykonywane raz na tydzień: 4.1)
mycie powierzchni windy; 4.2) wycieranie na mokro ławek, krzeseł, mebli itp. 5. Czynności
wykonywane raz na dwa tygodnie: 5.1) czyszczenie włączników, gniazdek itp. 6. Czynności
wykonywane raz w miesiącu: 6.1) mycie glazury w toaletach; 6.2) mycie drzwi; 6.3) czyszczenie
kaloryferów; 6.4) mycie koszy na śmieci; 6.5) wycieranie miejsc trudnodostępnych. 6.6)dodatkowe
sprzątanie w sobotę lub niedzielę kompleksu sportowego po odbytych zawodach. 7. Czynności
wykonywane dwa razy w roku: 7.1) mycie okien od strony wewnętrznej i zewnętrznej; 7.2)
konserwacja wykładzin podłogowych wg zaleceń producenta. 8. Wszelkie prace stanowiące
przedmiot umowy powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych
materiałów i urządzeń. 9. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym koszty materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, a w szczególności:
9.1) materiały eksploatacyjne czystościowe typu: - płyny do utrzymania czystości podłóg, - płyny do
utrzymania czystości mebli, - płyny do utrzymania czystości sprzętów biurowych, - płyny do
utrzymania czystości pomieszczeń sanitarnych, - płyny do utrzymania czystości powierzchni
przeszklonych, itp. 10. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć swoich pracowników w: 10.1)
Odzież firmową i identyfikatory; 10.2) Środki ochrony osobistej; 10.3) Sprzęt i środki niezbędne do
wykonania ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.93.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.gim.nieporet.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum im.
Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r. w Stanisławowie Pierwszym ul. Jana Kazimierza 291 05 126 Nieporęt sekretariat pok. nr 0.07.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 03.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920r. w Stanisławowie Pierwszym ul. Jana Kazimierza 291 05 - 126 Nieporęt
sekretariat pok. nr 0.07.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

