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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418456-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi sprzątania
2018/S 185-418456

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
5862312326
ul. Warszawska 67A
Gdynia
81-309
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Piotrowska
E-mail: katarzyna.piotrowska@zbilk.gdynia.pl 
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zbilk.gdynia.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zbilk.gdynia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych administrowanych przez Zarząd Budynków i
Lokali Komunalnych w Gdyni
Numer referencyjny: ZBILK.IZ.BB.241.P.12.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:katarzyna.piotrowska@zbilk.gdynia.pl
www.zbilk.gdynia.pl
www.zbilk.gdynia.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w budynkach i na terenach gminnych
administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni (ZBiLK) polegająca na utrzymaniu
porządku i czystości na klatkach schodowych, w pomieszczeniach należących do części wspólnej (strychy,
korytarze piwniczne, pralnie, suszarnie, wózkarnie) sprzątaniu otoczenia budynków, usuwanie śniegu, lodu
i błota z chodników, dojść i dróg dojazdowych do budynków. Wykonanie usługi musi mieć charakter ciągły,
zapewniający utrzymanie czystości zgodnie z wymaganiami zawartymi opisem przedmiotu zamówienia oraz
na warunkach opisanych we wzorze umowy, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

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 Rejonie nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90911200
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia, teren wskazany w SIWZ

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 1 obejmująca:
a) w budynkach:

— posadzki klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, dźwigi – 2 018,38 m2,

— posadzki pralni, suszarni, strychów – 664,23 m2,

— bramy, drzwi, lamperie – 2 471,93 m2,

— okna – 112,28 m2.
b) na terenach przyległych:

— powierzchnie utwardzone – 30 555,35 m2,

— powierzchnie nieutwardzone – 60 041,00 m2.
Opis Części 1 przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 7 i 7.1 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kar umownych / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
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
Warunkiem przystąpienia do niniejszej części postępowania jest wniesienie przed upływem terminu składania
ofert wadium w wysokości 2 800,00 PLN. Informacje dotyczące wadium zawiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 2.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90911200
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia, teren wskazany w SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 2 obejmująca:
a) w budynkach:

— posadzki klatek schodowych, korytarzy piwnic, dźwigi – 1 161,00 m2,

— posadzki pralni, suszarni, wózkarni, strychów – 127,00 m2,

— bramy, drzwi, lamperie – 1 761,00 m2,

— okna – 151,00 m2.
b) na terenach przyległych:

— powierzchnie utwardzone – 7 395,00 m2,

— powierzchnie nieutwardzone – 25 253,00 m2.
Opis Części 2 przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 7 i 7.2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kar umownych / Waga: 20
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
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
Warunkiem przystąpienia do niniejszej części postępowania jest wniesienie przed upływem terminu składania
ofert wadium w wysokości 1 000,00 PLN. Informacje na temat wadium zawiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 3.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90911200
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia, teren wskazany w SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 3 obejmująca:
a) w budynkach:

— posadzki klatek schodowych, korytarzy piwnic, dźwigi – 1 392,00 m2,

— posadzki pralni, suszarni, wózkarni, strychów – 228,00 m2,

— bramy, drzwi, lamperie – 2 069,00 m2,

— okna – 230,00 m2.
b) na terenach przyległych:

— powierzchnie utwardzone – 14 215,00 m2,

— powierzchnie nieutwardzone – 38 536,00 m2.
Opis Części 3 przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 7 i 7.3 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kar umownych / Waga: 20
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
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
Warunkiem przystąpienia do niniejszej części zamówienia jest wniesienie przed upływem terminu składania
ofert wadium w wysokości 1 500,00 PLN. Informacje dotyczące wadium zawiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 5.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
90911200
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia, teren wskazany w SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 5 obejmująca:
a) w budynkach:

— posadzki klatek schodowych, korytarzy piwnic, dźwigi – 1 275,80 m2,

— bramy, drzwi, lamperie – 193,00 m2,

— okna – 18,60 m2.
b) na terenach przyległych:

— powierzchnie utwardzone – 8 307,00 m2,

— powierzchnie nieutwardzone – 36 039,00 m2.
Opis Części 4 przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 7 i 7.4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kar umownych / Waga: 20
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
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
Warunkiem przystąpienia do niniejszej części zamówienia jest wniesienie przed upływem terminu składania
ofert wadium w wysokości 1 500,00 PLN. Informacje na temat wadium zawiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Podstawy wykluczenia:
a. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (Wyciąg z ustawy Pzp w
zakresie art. 24 ust. 1 stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ).
b. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 615);
c. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie
Zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
d. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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e. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz ust. 5
pkt 1. ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o
której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
f. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie lit. e.
g. Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp, Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Dalsza część znajduje się w Sekcji III.1.2)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kontynuacja z Sekcji III.1.1)
1.Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa:
1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
– w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej JEDZ. Dokument należy przesłać
droga elektroniczną, w części IV formularza JEDZ Wykonawca może ograniczyć się do złożenia generalnego
oświadczenia dotyczącego kryteriów kwalifikacji, zawartego w sekcji α i Zamawiający uzna to za wystarczające
na wstępnym etapie postępowania, Właściwa (dowodowa) weryfikacja spełniania określonych przez
Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o stosowne dokumenty
złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z
art.26 ust. 1 ustawy Pzp).
2)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie z treścią SIWZ.
3)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. 5 pkt. 1 ustawy - w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w części III sekcji C JEDZ adresu
internetowego wydającego dokument urzędu lub organu oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji,
4)informację z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów o których mowa powyżej:



Dz.U./S S185
26/09/2018
418456-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 12

26/09/2018 S185
https://ted.europa.eu/
TED

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

8 / 12

1) Dot. ust. 1 pkt. 4)- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy,
2) Dot.ust. 1 pkt. 3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
3) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4), zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 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. Zapisy ust. 2 pkt. 3) stosuje się odpowiednio.
Kontynuacja poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt. 4-6),
składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4-6), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1126) – dalej rozporządzenie, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub
sytuacji, których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy należy złożyć w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z
art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
2)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębne oświadczenie o którym
mowa w rozdz. VII. ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (każdy z Wykonawców składa JEDZ).
7.Inne podmioty na zasoby których może powołać się Wykonawca:
1)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych,
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2)w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów do oferty zobowiązany jest dołączyć
oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII. ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ dotyczące każdego z podmiotów – w
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
3)dokument z którego będzie wynikało zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia zasobów. Dokument ten wymagany jest od
każdego podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca.
Dokument zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów winien zawierać następujące informacje:
— nazwę podmiotu, który udostępnia swoje zasoby,
— nazwę Wykonawcy na rzecz którego inny podmiot udostępnia swoje zasoby,
— zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów przez podmiot,
— w jaki sposób Wykonawca wykorzysta zasoby innego podmiotu przy realizacji niniejszego zamówienia,
— zakres udziału innego podmiotu przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego,
— okres w którym inny podmiot będzie uczestniczył w realizacji niniejszego zamówienia,
— dokument zobowiązania winien być złożony w oryginale.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku usług okresowych lub
ciągłych – wykonuje) należycie minimum jedno zamówienie (usługę), polegające na świadczeniu usługi
utrzymania czystości w obiekcie (lub obiektach) mieszkalnym lub użytkowym bądź użyteczności publicznej
przez nieprzerwanie okres minimum 12 miesięcy na kwotę:
— minimum 50 000,00 PLN brutto w przypadku części pierwszej postępowania,
— minimum 25 000,00 PLN brutto w przypadku części drugiej postępowania,
— minimum 30 000,00 PLN brutto w przypadku części trzeciej postępowania,
— minimum 30 000,00 PLN brutto w przypadku części czwartej postępowania.
Niniejszy warunek Wykonawca musi spełnić stosowanie dla każdej części postępowania w której bierze udział,
o ile został określony.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania warunku łącznie dla kilku części postępowania tj.
Wykonawca wykazujący spełnienie niniejszego warunku łącznie dla więcej niż jednej części musi wykazać,
że wykonał (w przypadku usług okresowych lub ciągłych – wykonuje). należycie minimum jedno zamówienie
(usługę) zgodnie z opisem wskazanym powyżej., na kwotę stanowiącą minimum sumę wartości wymaganych
dla tych części.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
a. Wykazu usług 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 dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie.
b. Do wykazu o którym mowa w lit. a, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody określające czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane. W przypadku wykonywanych, referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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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 umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

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: 05/11/2018
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia (pokój nr 15), POLSKA

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:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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
osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO” oraz ustawą z 10.5.2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. poz. 1000), informuję, że:



Dz.U./S S185
26/09/2018
418456-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 11 / 12

26/09/2018 S185
https://ted.europa.eu/
TED

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

11 / 12

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul.
Warszawska 67, 81-309 Gdynia, POLSKA;
2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iod@zbilk.gdynia.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. usługa utrzymania czystości w budynkach i na
terenach gminnych administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;
4) 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 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) zwanej w dalszej części Pzp, oraz ustawy z dnia 6.9.2001 r. – o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.);
5) 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 czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− 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 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);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 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. 1 lit. c RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

mailto:iod@zbilk.gdynia.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej oraz terminów na składanie odwołań zawiera dział VI ustawy
Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2018


