
Ogłoszenie nr 508546-N-2019 z dnia 2019-02-13 r.  

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni: Usługa utrzymania czystości w 
budynkach i na terenach gminnych administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali 

Komunalnych w Gdyni 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, 
które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób 
będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów 
wraz z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, krajowy 
numer identyfikacyjny 360995521, ul. Warszawska  67 A , 31-309  Gdynia, woj. pomorskie, 
państwo Polska, tel. 58 621 02 70, e-mail biuro@abk4-gdynia.com.pl, faks 58 620 72 43.  
Adres strony internetowej (URL): www.zbilk.gdynia.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji 
samorządowej  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie 
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
www.zbilk.gdynia.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.zbilk.gdynia.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Tak  
nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
pisemnie  
Adres:  
Zarzad Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 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.1.2019  



Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Tak  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub 
grup części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
7  
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości 
w budynkach i na terenach gminnych utwardzonych i nieutwardzonych, administrowanych 
przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, z podziałem na siedem części. 
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia własnymi środkami, przy użyciu własnego 
sprzętu i niezbędnych urządzeń i maszyn oraz środków chemicznych, środków czystości 
oraz środków higienicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego 
realizacji stanowią Załącznik nr 7 dla Części 1-6 i Załącznikiem nr 8.3 dla Części 7 do 
SIWZ i wzory umów stanowiące Załącznik nr 8.1 Część 1-4 oraz Załącznik nr 8.2 Część 5-6 
do SIWZ.  
 
II.5) Główny kod CPV: 90910000-9  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
90911200-8 
90620000-9 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  



lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 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: 1. w obiekcie (lub obiektach) mieszkalnym lub 
użytkowym bądź użyteczności publicznej (dotyczy Części 1, 2, 3, 4, 7), przez nieprzerwanie 
okres minimum 12 miesięcy na kwotę: - minimum 30 000,00 zł brutto w przypadku części 
pierwszej postępowania, - minimum 50 000,00 zł brutto w przypadku części drugiej 
postępowania, - minimum 5 000,00 zł brutto w przypadku części trzeciej postępowania, - 
minimum 25 000,00 zł brutto w przypadku części czwartej postępowania, - minimum 25 
000,00 zł brutto w przypadku części siódmej (ZMHT) postępowania, 2. terenów 
zewnętrznych utwardzonych i nieutwardzonych (dotyczy Części 5 i 6 postępowania), przez 
nieprzerwanie okres minimum 12 miesięcy na kwotę: - minimum 5 000,00 zł brutto w 
przypadku części piątej postępowania, - minimum 5 000,00 zł brutto w przypadku części 
szóstej postępowania,  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 
doświadczeniu tych osób: Nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU 
ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA 
KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  



Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ZAMAWIAJĄCY 
ŻĄDA ZŁOŻENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ: a. 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 ofercie adresu internetowego 
wydającego dokument urzędu lub organu oraz dokładnych danych referencyjnych 
dokumentacji, b. 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, c. 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; d. 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO 
TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO. 2. WYKONAWCA, KTÓRY POSIADA SIEDZIBĘ 
LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 niniejszego 
rozdziału, tj.: 1) Dot. pkt. 2) lit. b - 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. pkt. 2) lit. a – 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. 2) lit. a i b., 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. 2) lit. a. i b. niniejszego rozdziału, 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. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego 
przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany powyżej, składa 
dokument 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.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU:  
1) 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.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zamieszcza 
informację o tych podmiotach w oświadczeniach , o których mowa w rozdz. VII. ust. 1 pkt 2 
i pkt 3 SIWZ. 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. Wraz z ofertą należy złożyć dokument 
(dokumenty), z którego wynika prawo osoby (osób) do reprezentacji Wykonawcy – 
podpisania oferty i innych dokumentów składanych razem z ofertą, za wyjątkiem sytuacji 
jeżeli Zamawiający może uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1) 
W PRZYPADKU CZĘŚCI PIERWSZEJ POSTĘPOWANIA: 1 100,00 zł 2) W 



PRZYPADKU CZĘŚCI DRUGIEJ POSTĘPOWANIA: 1 500,00 zł 3) W PRZYPADKU 
CZĘŚCI TRZECIEJ POSTĘPOWANIA: 350,00 zł 4) W PRZYPADKU CZĘŚCI 
CZWARTEJ POSTĘPOWANIA: 1 000,00 zł 5) W PRZYPADKU CZĘŚCI PIĄTEJ 
POSTĘPOWANIA: 130,00 zł 6) W PRZYPADKU CZĘŚCI SZÓSTEJ POSTĘPOWANIA: 
1 000,00 zł 7) W PRZYPADKU CZĘŚCI SIÓDMEJ POSTĘPOWANIA: 12 500,00 zł 2. 
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 
(przelew bankowy), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Dokument wadialny 
(poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i 
zawierać następujące elementy: 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie 
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz 
gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 2) 
określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 3) kwotę, 
4) termin ważności, 5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego, bez pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji, 6) 
być nieodwołalny, 7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, 8) a 
także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  



Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
Nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Termin platności 20,00 
Wysokość kar umownych 20,00 



 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej Umowy będzie możliwe w 
przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy PZP oraz na podstawie art. 144 
ust. 1 pkt 1 w sytuacjach, gdy zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem 
zapewnienia prawidłowego wykonania Umowy przez strony w szczególności w 
następujących przypadkach: 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych; 2) mających 
na celu wyjaśnienia wątpliwości treści Umowy, jeżeli będzie budziła ona wątpliwości 
interpretacyjne między stronami; 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu 
zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb 
Zamawiającego, chociażby wiązało się to ze zmianą wysokości wynagrodzenia; 4) 
konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę; 5) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie 
ochrona interesu Zamawiającego; 6) wyłączenia danego budynku/ terenu z przedmiotu 
Umowy z uwagi na utratę przez Zamawiającego prawa do jego administrowania lub w 
przypadku zmiany jego przeznaczenia, 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 8) 
zmiany wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ustawowej 
wysokości (stawki) podatku od towarów i usług; 9) wprowadzenia, zmiany lub rezygnacji z 
podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy 
dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postepowaniu, przed zmianą Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2019-02-21, godzina: 09:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
>  



IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu 
składania ofert)  
IV.6.4) 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  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej 
„RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd 
Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni jednostka budżetowa, 2) kontakt do inspektora 
ochrony danych osobowych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni: 
iod@zblik.gdynia.gdynia.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umowy, 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 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawa Pzp”) lub na 
podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, 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 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: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 
Pani/Pana danych osobowych, c) 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, d) 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: a) w związku 
z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do 
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) 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.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 1. 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 1 obejmująca: a) 
powierzchnie wewnętrzne - 2167 m2. b) teren zewnętrzny utwardzony – 6 261 m2, c) teren 
zewnętrzny nieutwardzony – 26 692 m2. Szczegółowy opisy Części 1 zamówienia zawiera 
Załącznik nr 7 i 7.1 do SIWZ. 



2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90620000-9 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2019-12-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena 60,00 
termin płatności 20,00 
wysokość kar umownych 20,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 2 Nazwa: Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 2. 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 2 obejmuje: a) 
powierzchnie wewnętrzne - 621 m2,. b) teren zewnętrzny utwardzony – 15 113 m2, c) teren 
zewnętrzny nieutwardzony – 33 722 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części 
2 zawiera Załącznik nr 7 i 7.2 do SIWZ.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90620000-9 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2019-12-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena 60,00 
termin płatności 20,00 
wysokość kar umownych 20,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 3 Nazwa: Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 3. 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 3 obejmuje: a) 



powierzchnie wewnętrzne – 233 m2. b) teren zewnętrzny utwardzony – 3 201 m2, c) teren 
zewnętrzny nieutwardzony – 8 785 m2 Szczegółowy opisy przedmiotu zamówienia Części 3 
Załączniki nr 7 i 7.3 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90620000-9 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2019-12-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena 60,00 
termin płatności 20,00 
wysokość kar umownych 20,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 4 Nazwa: Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 4 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 4 obejmuje: a) 
powierzchnie wewnętrzne – 3 549 m2. b) teren zewnętrzny utwardzony – 4 744 m2, c) teren 
zewnętrzny nieutwardzony – 18 792 m2. Szczegółowy opisy przedmiotu zamówienia Części 
4 zawiera Załącznik nr 7 i 7.4 do SIWZ.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90620000-9 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2019-12-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena  60,00 
termin płatności 20,00 
wysokość kar umownych 20,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 5 Nazwa: Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 5 



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 5 obejmująca: a) 
teren zewnętrzny utwardzony do sprzątania i odśnieżania – 1 027m2, c) teren zewnętrzny 
nieutwardzony do sprzątania – 6 603 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części 
5 zawiera Załącznik nr 7 i 7.5 do SIWZ.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90620000-9 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2019-12-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena 60,00 
termin płatności 20,00 
wysokość kar umownych 20,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 6 Nazwa: Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 6 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:Usługa utrzymania czystości w Rejonie nr 6 obejmuje: a) 
teren chodników – 1 465 m2, b) teren parkingów – 3 860 m2. Szczegółowy opisy 
przedmiotu zamówienia Części 6 zawiera Załącznik nr 7 i 7.6 do SIWZ.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90620000-9 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2019-12-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena 60,00 
termin platności 20,00 
wysokość kar umownych 20,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 



Część 
nr:  

7 Nazwa: 
Usługa utrzymania czystości na terenie Zespołu Miejskich Hal 
Targowych 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:Usługa utrzymania czystości Zespołu Miejskich Hal 
Targowych obejmuje: a) Halę Płaską i Łukową – 3 887,03 m2, b) Halę Rybną – 1 200 m2, c) 
Zadaszony Plac Targowy – 5 500 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części 7 
zawiera Załącznik nr 8.3 do SIWZ.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90620000-9 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2019-12-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena 60,00 
termin płatności 20,00 
wysokość kar umownych 20,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 


