https: "bzp. uzp. gov.pl'Z P;i00 PodgladOpublikowancgo aspx?id

Ogloszenie nr 636235-N-2018 z dnia 2018-10-15 t'

ProkuraturaRegionalnawGdarisku:Kompleksowauslugasprz4taniaiutrzymaniaczystoSci
(ldafisku
w burly nkach Prokuratury Regionalnej rv
OGI-OSZENIE O zAM6wIENIU - Uslugi
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obou'iEzkorve
Ogloszenie dot) cz) : Zamon icnia publiczr.rego
ze Srodkr5rv Unii
Zam6wienie dotl'cz-v projektu lub programu lvspdrlfinansot anego

Europejskiej
Nie

Nazlva projektu lub Programu

chronionej oraz wykonawcy'
O zam6wienie mogq ubiega6 sig wyl4cznie zakladl' pracy
jednostek, kt6re b9d4
kt6rych dzialalnoSd' lub dzialalnoS6 ich w}'odrgbnionl'ch organizacyjnie

realizot

ary'

czlonkami
zam6rvienie, obejmuje spole czn4 i zawodowq integracig os6b bgd4cych

grup spolecznie marginalizolvan-vch
Nie

NaleZy, podai

jednej lub wigcej
minimalnl' procento\\'), rvskazrrik zatrudnicnia os6b nale24c"vch do

kategorii. o kt6rych mo\^.a \\.art. 2] ust.

]

usta\\.\,Pzp. nie mniejszl'niz 30%. oscib zatrudnion-vcIl

jednostki ( tr' %)
przez. zaklady- prac.v chronionej Iub u'ykonar'vc6u albo ich

SEKCJA I: ZAMAWIAJ
Postgporvanie przeprowadza centralnt zamau'iaj11c1

Nie

powierzyl/powierzyli
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamau'iajqcy
przeprou adzenie P0stqPou ania
Nie
prowadzenie
Informacje na temat podmiotu kt6rcmu zamarriaj4cl powierzy l/powierzyli
postgpowania:
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Postgpowanie jest przeprowadzane wsprilnie przez
zamawiaj4o.ch

Nie

Je2eii tak. nalcZl tr_vmienii zanrau,iajacy.ch.
ktorzy. rvspirlnic przeprorvaclzaj postgpouanie
oraz
4
podac adresl ich siedzib. kra.iou tnumeq identllikacrjne oraz osob' do kontakt6w
wraz z
danl mi do kontakt6u.:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsprllnie
z zamawiaj4cl,mi z innl.ch parist*,

czlonkowskich Linii Europejskiej
Nie

w

prz""-padku przeprowadzania postgpowania
wsprirnie z zamawiaiqcymi z innych paristw

czlonkowskich [Jnii Europejskiej

-

maiqce zastoso*anie krajowe prawo zamriwieri

publicznvch:

Inlbrmacje dodatkorve:

I' l) NAZ*A I ADRES:

prokuratura Regionarna

Gdarisku"

krajowl ,umer idcnty.fikacyj n1-

r.vo.i.

pornorskie. parisrwo porska. tei.

'v
363876053. ul. whl.v-.ragielrofiskie 38 .80 - g53 (idaisk.
+48(5

8

)126-532 7.

e-mail esrynranczyk logdansk.pr.gov.pl. faks +48(58)3265334,

Adres stronv internetor,",ej
Adres profilu nabyr,,.cv

( t,r

R

L) :

ru

w.

gdansk.pr gov.pJ

:

Adrcs stronf internel0ivej pod ktorym moZna uzl skac
dostep do narzgdzii urz4dze6 lub
fbrmat6w plik6u: kt6re nie s4 ogoinic dostepne

I. 2) RODZA.I ZAMAWIA,I4CEGO: Administracja rz4dowa
terenowa
I.3) WSp6LNE trDZIEr.ANrE ZAMowlENIA (ieieti dot.ycz!):
Podzial obor.r'iqzk6w migdzy zanrawia.j4cy.nti

'v

przypadku u.spolnego przeprowadzania

postgpo\\.,ania. rl. t) nr w prz).padku lvsp6lnego przeprou,adzania
postgpou,ani:r z

za,au'ia.iEcymi z innl ch paristw czlonkowskich Unii Europejskiei
(kt6^, 2 zamawiai4cvch
jest odpow'iedzialnl, za przeprou,adzenie postgpowania.
cz' i wjakim zakresie za
przeprowadzenie postgpowania odpou iadai4 pozostari
zanra* ia.i4cy. cz1 zarn.wienie bgdzie
udzielane przez kazdego z zamau'iajacych indlu,idualnie.
czv zamrjvnienie zostanie udziclone
w imieniu i na rzect. pozostalvch zamawiaj4o,ch):

l..l) KOMLTNIKAC.IA:
Nieograniczony., pelny.i bezpoSredni dostgp.o
dokumenttilv z postgpowania mo2na
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uz]-skad pod adresem (URL)

Nie

istotnych
Adres stronf internetowej, na kt6rej zamieszczona bqdzie specyfikacja

ll arunk6w zam6lYienia
Nie
u'u,ll. gdansk.Pr. gov.Pl

inlbrmacji mo2na
Dostgp do dokumentriw z postgporvania jcst ograniczon"v - rvigcej
uz-vskad pod adresem

Nie

przes"vlad:
Oferty lub tvnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y

Elektronicznie
Nie
adres

do udzialu w
Dopuszczone jest przeslanic ofert lub rvnioskriw o dopuszczenie

postgporvaniu w innY sPos6b:
\ te

lnny sposob:
udzialu w
W1'magane jest przeslanie ofcrt lub wnioskriw o dopuszczenie do
postgpo$'aniu w innY sPosrib:
l\ re

Innl' spos6b:

Adres:

format6rv
Komunikacja elektroniczna w) maga korzy'stania z narzqdzi i urz4dzeri lub
plik6w, kt6re nie s4 ogrilnic dostgpne
Nie
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Nieograniczonl'. pelny. bezporiredni i bezplatnl dostqp
do 11ch narzgdzi moZna uzl,skac pod
adresem: (URL )

II.l) Naz*a

nadana zam6lr.ieni:u przez zamau,iai4cego: Kompleksou,a
usluga sprz4tania
utrzl'mania cz),stoSci u, budynkach prokuraturr Regionalnej
u, (iclansku

Numer referencyjn).: Rp VI WBA

261 .2.201 g

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6lr,ienia
przepro\r,adzono dialog
techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi
II.3) Informacja o mo2liwojci skladania ofert czgscio*,.r.ch
Zarn6wienie podzielone.jest na czg(ci:
Nie

oferfy" lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu
mo2na skrada. w
odniesieniu do:

Zamawiaiqcy zastrzega sobie prawo do udzierenia r*cznie
nastgpui4cl'ch czg(ci rub grup
czgSci:

Maksvmalna liczba czg6ci zam6wienia, na kt6re mo2e zosta6
udzielone zam6lvienie
jednemu r.ykonawcv:

II.4) Krritki opis przedmiotu zam6wienia (v ielko. . :ukres.
r.tl:uf i iro.i[ do.sruv.. u.slug luh
robit budorlanych rub okre.irenie :uporrzebot (.tniu i trynuguti
1a w prz;-padku partncrstwa
innowacyjnego - okrcsrenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, uslugg Iu b robotl.
budowlane: Zanr6u'ienie p,briczne

dotl,cz-v'. uslugi

cz'stosci u budynkach prokuralurv Regionalnej

1z

*

kompleks.ucgo sprzatania i utrz'mania
cidarisku. Miejsce (*,iadczenia usrugi

_

rv
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ri Gdarlsku o pou' l 108m2' przl ul Whly Jagiellorlskie

)'liepodlt'gtosci 711 B
Gdairsku - II piqtro budlnku o pou,. 341.5 m2. prz)al.
1100 m2. przy'

u

id

'

36 w

Sopocie o pow'

ul \lhty' .lagiellorlskie i8 w Gdaflsku o pou 946 nr2'

Il.5) Gl6wny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kodY CPV:

ll.6)Calkowitawarto5dzam6lr'ienia(jc:cli:ttmtu'ittjqq'ptujeinfilrmucjetlll'tu.lt.lici
:unt6trieniu

)

.

WarloSc bez VAT:

Waluta:

ht'pr:lpttLlkuttttttill'trttltott'|'t.ltluhtl\'numic':neg()$'slenllzctkull|wszttcunkoy,at'alkoltiltt
lub dynunticznego
nttrk'yntttlntr tttu'tttit tt ct |nt ttkre.sic ohov'it1:.1x'etniu umottl tumot|aj
s!-stemu:ukuP6\r)

ll.7)

Czy przerviduje sig udzielenie zam6wieri, o

kt6rych mowa w art' 67 ust'

I pkt 6 i 7 lub

rv art. 13{ ust.6 pkt 3 ustauy Pzp: fak

okreilenie przedmiotu. wielkosci lub zakresu oraz rvarunkorv

na

jakich zostau4 udzielone

zam6u'ienia.oktorl'chmo\\'a\\'art.67ust.1pkt6lubu'art13'lust6pkt3ustau'yPzp:
Zan,rarviaj4c-v przewidr.rje udzielenie zamou,ieh o kttir,vch
cz.vm calkowita

mo\\a \\.art.67 ust'

1

pkt 6 Pzp. przy'

warto(i nynagrodzenia brutto nlkonaucl'z tego ty'tulu nie mo2c wynie(6

rvi9cejni220%ca}kowitej\\,artoscibrutto*l,nagrodzeniazarl'ykonaniczam6wieniaobjqtego
ninicj

sz,v

ln

po stgPou'anie rn.

zawarta
II.8) Okres' w kt6rym realizowane bq<lzie zam6wienie lub okres' na kt6ry zostala
zakuptiw:
umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dlnamiczny system
miesiqcach:

24

/rib dniach:

lub
data rozpoczqcia: ltrb zakoriczenia:

II.9) Informacie dodatkowe:

5

z
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III.t) WARUNKI UDZIALU W posT4pOwANIU
III'1.1) Kompetencje rub uprawnienia do prowadzenia
okresronej dziararnoici
zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepisrin,
OkreSlenie warunk6u,:

Infbrmacje dodatkowe

III.l.2)

S.r-tuacja finansowa lub ckonomiczna

okrejlenie u'arunk6u': w,vkonau'ca spelni r,"'arunek
udzialu u postgpowaniu

dot1,.cz4cr-

sl.tuacji ekononticznej lub finansowej.
.je2eli w1,ka2e. 2ejest ubezpicczony od
odpou'iedzialnosci cl wilnej w zakresie prou,adzonej
dziaralnojci zwi4za,ej z przedmiotenr
zant6u.ienia na sumg gwarancy,jn4 ubezpieczcnia
co najntnie.j 150 000 pt_N.
Infbmracje dodatkor,",e

IIL1.3) Zdolnoid techniczna lub zawodowa
okreslenie warunk6u': w,vkonauca spclni warunck dorl.czqc'
zdolnosci technicznej rub
zat{odowcj. .ic2eli w-r'kaZe. 2e: a) nykonal Iub u-r,konuje
w okresie ostatnich lrzech lat przecl
uply''wenl terminu skladania oI'ert. a je2eli okres prou'adzenia
dzialalno(ci jest kr6tszy- w tym
okresie" co najmniej 2 usrugi sprz4tania o u,arrosci
nie mniejszej niz 60 000.- zrotych brutto
kazdal b) d1'sponul'e 8 osobami nie karanl,,ri skierorvanl
mi do rearizac.ii zam6wienia
publicznego'

$'t'm

co na.imnie.i 1 osobq pelniac4 funkciq koort,ynatora
nadzorui4ceg.

i

kontroluj4ccgo Sli iadczone uslugi.
Zarlau'iaj4cy \\\maga od u-vkonawc6* rvskazania

u ofercie lub u,e nniosku o dopuszczenie

do udzialu w postgpowaniu imion i nazu,'isk os6b wl,konr:jqclch
czynnosci prz1,. reaiizac ji
zam6wienia u'raz z inrormaciq o krvarifikacjach zarvodoul,ch
iub crosu,iadczeniu tvch osob:
Inlbrmac.le dodatkou.e:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.l)

Podstarvy n'ykluczenia okre6lone

w art.2l ust. I ustawy pzp

lll.2.2) zama,'iai4cy przewiduje w.ykluczenic wykona*,c' na potrstawie
art. 24 ust.
ustawv Pzp Tak Zanrar,,.ia.j4c1, prze.,r,iduje nastgpuj4ce fakultat_r,rvne
podstawl,
Tak (podsta\\,a ulkh.rczcnia okrcSlona,,v ar1. 24 ust.

-5

ul

5

kluczenia:

pkr I ustauy.pzp)
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W CELU
III.3) WYKAZ OSWIADCZE( SKI,ADANYCH PRZEZ WYKONAWCq
oRAZ
wsT4PNEGO POTWIERDZENIA' ZE NIE PODLEGA oN wYKLUCZENItI
SPELNIA KRYTERIA
SPEtr,NIA WARUNKI T-]DZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
SELEKCJI
udzialu w
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu lvarunk6w
postgpowaniu
'l

ak

Osrviadczenie o spelnianiu

kryteri6t selekcji

Nie

III.1) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W, SKLADANYCH PIRZEZ
W CE'LII
WYKONAWCE W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO

POTWIERDZENIAOK()LICZNoSCt,oKToRYCHMowAwART.25UST.lPKT3
L]STAWY PZP:

l)informacjazKrajou.cgol{ejestruKarncgowzakresieokre6lonl''mwart.24ust.lpkt13.
skladarlia
14 i2-\ Pzp.wl,starvionej nie r,,czeSnie'j ni2 6 miesigcy'przed uptl'wem terminu

ofefl:2)odpiszuta(cirvegore.iestrulubzcentralne,jewidencjiiinlormacjiodzia}alno(ci
eu'idencii' u' celu
gospodarczcj. je2eli odrqbne przcpisl *;r magaj4 wpisu do rejestru lub
Pzp:
potwierdzenia braku podsrau r'rlkluczenia na podstarvie art 24 ust' 5 pkt 1

III.5) WYKAZ OSWIADCZEi LI.]B DOKUMENTOW SKLADANYCH PR.ZEZ

wYKoNAwCqwP0STEPOWANIL]NAWEZWANIEZAMAWIAJACEGOwCELU

PoTwIERDZENIAOKOLICZNOSCI'oKToRYCHMowAwART.25UST.lPKTl
T,STAWY PZP

III.5.I)WZAKRESIESPELNIANIA\\ARUNKOWUDZIALUWPOSTIPOWANIU:
1) Wl,kazu nrinimum 2 ( tlrv6clr ) u1'kor]arry.ch lub ll-l kon1,u an.vch

*, okresie ostatnich trzech

latprzeduplylver,trterminuskladaniaol!rt.ajeZeliokresprolvadzeniadzialalnoScijest
i
kr6tszl - u'1)ttt okrcsie. r:slug polegalqc.vch na kornpleksowej usludze sprzqtania

I z 15
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utrz!'mania cz!'stosci u' budl nku u,vteczr.ro(ci pubriczne.i.
z ktor)-ch kazda usruga
rearizowanajcst,a podstar.vie jedne.i umoul na
rzeczjedneuo odbiorcl,. . kt6rej wartosi
zar6wno w przl'padku um6r,"' zrearizou,anvch
.iak i bgd4c'ch u, trakcie rearizac.ii. u_r,,nosi
minimum 60 000.00 zl brufto. prz,v czvm ka2da
usluga blla/jest su.iadczona nieprzerwanie
przez okres co najmniej 12 miesigcl.
2) porisg od odpoi.r iedzialnosci *wilnej
w zakresie
prowadzoncj dzialarnoici zwi4zane-i z przedmiolcm
zamor,r ienia na surng gr,raranc_v jn4
ubezpieczenia co najmniej 150 000 pl_N

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LTIB DOKTIMENTdW

SKT,ADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W posT4powANru NA WEZWANTE
ZAMAWTAJACEGO w CELU
POTWIERDZENIA OKOI,ICZNOSCI, O KT6RYCH
M,WA W ART.25 UST. I PK't 2
USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WyMTENIONE W pkt rrr.3) _
ItI.6)
OSwiadczenia u'konau,cy o przvnalc2no(ci aibo
braku przl,nale2noSci do te.i

samej grupr
kapitalowe-i: w przl padku przynarezno(ci do tej samej
grupl kapitalowe.i uykonarvca moZe
zloZ-v( wraz z osu'iadczcnierr dokumentl bqd2 informacjc
potu,ierdzai 4cc. ze powiqzania z
innl'm r_vkonar.c4 nie prowadz4 do zaklocenia konkurenc.ji
* postgpowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.I) OPIS

IV,l.I)

Tr"vb udzielenia zam6wienia: przetarq nicograniczonv

lY.l.2) Zamawiaj4cy 2qda wniesienia wadium:
Nic
Inlbnnac ja na temat waditrrn

IV.1.3) Przewiduje sig udzierenie zaliczek na poczet wvkonania
zam6wienia:
Nie
Nale2y podai inlbrrnacje na temat r-rdzielania zaliczck:

IV.l.4) w."-maga

sig zro2enia

ofert w postaci katarog6u ercktroniczn;-ch rub dorqczenia
do
ofert katalog6w elektronicznvch:
Nie

8

z
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lub dol4czenia do ofert
Dopuszcza sig zloZenie olen w postaci katalogtiw eleklronicznycl.r
katalogou e lektron icznl ch:
Nie
lnlbnnacje dodatkoue:

IV.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza sig zlo2enie ofcrt.v uariantou'ej

Zlo2er.rie

o

ler11'

u'ariantolvel dopuszcza sig t-vlko

z

jcdnoczesnl m zloZeniem oferty

zasadniczei:

udzialu w
IV,l.6) Przcwiriywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostana zaproszeni do
postqpowaniu
(przelLtrg ogruniczttttl" ncgotlutie

: ogloszeniurt tlitrlog

konkurenL)in)" parlnersl\1'o

,nrr)t ugine)
Liczba uykonawcciw
Przewid.vwana minimalna liczba u1 konawc6w

Maksr ttraltta liczha u r konar'retiu

Kryteria selekcj i xYkonarvc6u

:

IV.l.7) Informacje na temat umow"Y ramolvej lub dynamicznego systcmu zakup6rv:
Umowa ramowa bgdzie zarvafia:

Czl prze*idu-ie

siE ograniczenic

liczby uczestnik6\\' umu\\) ratnouej:

:
Przeu idziana ntaks"vmalna liczba uczestnikorv umowy ramou ej

lnlbrntacie dodatkowe:

Zamor,n'ienie obcjmuje ustanouienie d1 nanlicznego s) stemu zakup6*':

9z
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Adres strony intemetowej. na kt6rej bgd4 zamicszczone
clodatkowe infbrmacje dotyczqce
dl namicznego systemu zakuptiu,:

Inlomrac.je dodatkou,e:

W ramach Llmo\\.,\. ranto\\,e.i/dynamicznego
svstemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie
ofert w
fbrmie kataio_qtiu, elektronicznvch:

Przewiduje sig pobranic ze zrozon,'ch katalog6r,n
crektronicznl,.ch infbrmacji potrzebnych do
sporz4dzenia olert w rarlach umorq, rantowej/dl,.nanticznego
systemu zakup6w:

IV. 1.8)

Aukcja clektroniczna

Przervidziane jest przeprowadzenie aukcji erektronicznej (pr:erurg
nie.grunic.:'rt1,, przetarg
ogrunic:ony, ne gocjocle z oglo.s:enieml
Nale21 podai adres stron1,.internctou,ej. na kt6rej
aukcja bgdzie prouadzona:

Nalc2y wskazad elementl', kt6rvch wartosci bgd4 przedmiotem
aukcji erektronicznej:
Przewiduie si9 ograniczenia co do przedstawionvch wartoSci,
wynikaj4ce z opisu
przedm iotu za m tiwien ia :

NaleZl'podai. kt6re informacje zostan4 udostgpnionc *vkonawcom

*

trakcie aukc.ii

elektroniczne.j oraz.jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Inlorntacje dotl.cz4cc przebicgu aukc-ji eJektronicznc.j:

Jakijest przer'vidziany sposob postgpor.vania w toku ar.rkcji
erektroniczne.i i.iakie bgd4 warunki.
na jakich *vkonarvcv bgda mogli licy.tor.rai (minimalne
u,l,sokoSci post4pief ):

Infbrmacje dotl'czqce w) korz'st'* anego sprzgtu erektronicznego.
rozwiEzani specr,.fikac.ii
techttieznr ch u zlkresie polaczeti:
\\'1'magania dot)'czqce rc.iestracji i identyfikacji .o,vkonawcou.
u, aukcj i elektroniczne.i:
lnlbmtacje o liczbie etap6rl aukcji clektroniczncj i czasie ich
trwania:

Czas trwania:

l0 z l5
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Czy n1'konartcy'. ktorz;- nie

zlof li noulch

postEpien' zostanq zakwalillkovn ani do

nastqpnego etapu:

Srarunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFI]RT
IV.2.l ) Kryteria ocenv ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie
60.00

IakoSc uslugi -+0.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury''
nieograniczony

<.r

kt6rej mowa w art' 21aa ust' I ustawv Pzp (przetarg

)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurenc-vjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne rlrmagania. ktirre muszq spelniac u'szystkie

o1ert1":

wstgpnlch
Przewidziane jest zastrzeZenie praua do udzielenia zamou'ienia na podstawie of-crt
hez przcprou ad zerr ia ncgocjacji

Przewidziany .iest podzial ncgocjacii rla ctap) *'celu ograniczenia Iiczby oI'ert:
NaleZy podai ir.rlbrmacje na temat etap6rv ncgocjacji ($ t.vm liczbE etap6w):

lnlbrmac je dodarkoue

I\'.3.2) Informac.ie na temat dialogu konkurencyjnego
opis potrzeb iwl.rr.ragan zama*iajqcego lub inlbnnacia o sposobic uzvskania tego opisu:

lnlbrmacja o n,vsoko(ci nagr6d dla uYkona*c6u. ktorzy podczas dialogu konkurencl'jnego
prze$idu.ie
przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podsta\,9 do sklaclania olert. jeZcli zan1au'iaj4c"v
nagrodl':

l)
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Wstgpnt harmonogrant postgpolvania:

Podzial dialogu na etap).w celu ograniczenia liczbl,roz\\.iazafi:
Naie2y podai infbrmac.jc na tenlat etap6w dialogu:

Infbmracje dodatkowe:

IV.3.-3)

Informacje na t€mat partnerstwa innowacl,jnego

Elementl opisu przedmiotu zam6wienia definiui4ce minimalne
ul.magania. kt6rvm musz4
odpos iadac $sz\ stkie ofern ;

Podzial negocjacji na etapy

*

celu ograniczeniu liczbl,ofert podlegaj4cl.ch negocjac.iom poprzez

zastosowanie kryteri6w occnl ofert rvskazanl.ch rv specr.fikac.ii
istotnl,.ch warunk6u,
zam6wienia:

Inlbrmacje dodatkolr'e

:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowcj. na kt6rej bgdzic prowadzona Iicl,tacja
clektroniczna:
Adres slronv intemetowei. na kt6rej jest dostepnl, opis przedrniotu
zanrowienia u, lic1,tacji
elektronicznci:
w1'magania dotl'cz4ce re.jcstracji i identl fikac ji vnl,kona'vcou
$. ric""-'tacji elcktronicznej. w t1,m
*'r' magania techniczne urzqdzel infbrmatvcznvch:
Sposob postgpou'ania

u'toku Iicvtac'ji ercktronicznej. u

t1,m okreslenie minimalnl.ch u;rsokosci

post4picri:

lnformacje o Iiczbie etaptiu'licytacji elektroniczne.j iczasie ich trwania:
Czas trwania:

wykonarvcl. kt6rzv nie zroZyri noul'ch postqpien. zostan4 zak* arilikor.vani
do nastqpnego
etapu:
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Termin skladania $,niosk6w o tlopuszczenie do udzialu w licytacji clektronicznej:
Data: godzina:

lerrnin ol\ areif, licltac.ii elcktrUrrieznei:
Termin i warunki zamkniecia licl

tac-j

i elektronicznqj:

umo\ry w
lslotne dla stron postanowienia. kt6re zostan4 \\prowadzone do treSci zawieranej
wz6r umorv"-:
sprawie zamorvienia publicznego. albo ogolne warunki umo*;r' albo

W1'r'nagania dotl czqce zabezpieczenia nalez) tego u1'konania umowr-:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
do tresci ofert-v' na
Przewiduje sig istotne zmianY postanowieri zawartej umowy lY stosunku

podstawie ktrirej tlokonano w1'boru rvl konawcy: lak
zmian:
NaleZ-v u,skazai zakrcs. cliarakter znlian oraz warunki wprou'adzenia

Zgodnie z an. | 44 ust.

1

usta\[, z dn. 29.01 .200.1 r. Prau'o Zamou ieir Publicznych Zamau

ia.iqcl

na podstauie'
przerviduje rno2liwo(i zmianl, postanowien umo*1 w stosunku do tre(ci o1'erty

zwi4zanycl, z
kt6rcj dokonano uyboru Wl kona\\c) \\ nastqpu.j4cl m zakresie: a) zmiany danych

obslugqadministracljno-organizacl'in4urnou;'z*'iqzanazezn'ian4os6breprezentuj4cych
w
u'sltuacji" kiedl nast4pi zmiana osob mog4cych skladai oSwiadczenia woli
Strony umowv.

nloZe
imieniu reprezentor.l'anej Stronl : b) zmianl harmonogramu W s1'tuacjach szczegolnych
bud.vnkach u'
nast4pii zmiana harmonograntu su'iadczenia uslug sprz4tania w poszczegolnych

(wiadczacego uslugg: - na Z4danie
trakcie obowi4z;'wania ut'ltow. c) zmian.v pracownika
konania por'vierzon;'ch prac' - na "vniosek
izaakceptouaniu
u,l,konawc.v. uzasadniony obiektl'un1'Ini okolicznoSciami. po przedstau,ieniu
zamawiaj4cego u'prz1'padku nicllale2ltego

ul

(u'tym
przez zamawiaj4cego kandl datur.v innej osobl'spelniaj4cej uarunki zawafie w SIWZ
jest
przl'padku najp62niei na 2 dni przed dokonaniem zmian;' wykonarvca obou'i4zany
pracownika W sltuaciach
dostarczl,'c Zamau'iaj4cemu stoso$ne zgloszenie l'n'raz z kart4 karnq
jest dokonanie
szcze96lnych spou'odou.ant,ch np' rragltl chorob4 pracorr'rrika dopuszczalne
zmianl
zgloszenia n'dniu d$iadczonei uslugi w trlbie okreSlonvm pou'yZcj) Po*'y2sze
podpisanego przcz
rlrmagaj4 zgody Zamau'iajqcego i \\I1'konawc;' u'iormie pisemnego aneksu

pkt '
obie stronl'pod rygotenr nicwa2no6ci za lryj4tkiem s.vtuacji opisanej rv ust'l

li
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przypadku \rystarcz! zgloszenie zrozone pue7.
\\ivkonawca. Brak reakcji ze stronv
zarra'l iai qcego oznacza akceptacjg proponowanej znrianv.Stronl,przcwirJui4
mozrirvosc zmian'
zawafiej umoul takZe w przl'padku. gd1' koniecznoii
*pro*adzenia zmian wl.nika z
okolicznosci' kt6rvch nie mo2na bylo przewidziec u,chwili
zau,arcia umou-l tj.
spowodowanych: a) zmianq po*'szechnie obowi4zu.j*cl
ch przepis6w prawa rub wy.nikaj4c1,,ch z

pra*omocnych orzcczei lub ostateczn'ch akt6,,v
administracl, jnych wlasci*ych organ6u, w
takim zakresie. w.iakim bgdzie to niezbgdne w cclu
dostosou.ania postanowiefi umowy do
zaistnialego stanu pra$'nego lub rakry'czncgo. b) si14
u12sz4 rozumiana jak. w1,.st4pienie
zdarzenia nadzulczajncgo. ze\\,.gtrznego. niemo2riuego
do przewidzenia izapobie2enia.
ktore-rro nie dalo sig

uniknqi nawel przv zachou,aniu na.iul zszej starannosci.
a kt6re
uniernozliu'ia wykonar"cl urkonanie.iego zobor.r'iEzania
w calosci rub w czgsci. w razie
wystqpienia silt r,,l,Zsze.j strony umo\r\, zobowi4zane
s4 doloZl,i rvszelkich starafi w celu
ograniczenia do minimum op62nienia w wykonvr.vaniu
su oich zobow.i4zan umown'ch.
powstalego na skutek dzialania sily,. lry2szej.

IV.6) INFORMAC.IE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Sposrib udostgpniania informacji o charaktcrze poulhym (iezeti
dotvt.zy);
Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufn."-m

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie
do udzialu w postqpowaniu:
Data: 201 8- I 0-24. godzina: ll:00.
Skrocenie terminu skladania *niosk6w. zc uzgJedu na pirnq porrzebg
udzielenia zam(ru,ienia
(przelarg nieograniczonr'. przetarg ograniczonl,. negocjacje
z ogloszeniem):

Wskazai pou,ody

:

JEz)'k lubjezyki- n'.iakich mog4

b1i sporz4dzane o lertr lub u.nioski

o dopuszczcnie do

udzial,

w postgponaniu

1v.6.-3)'fermin zwi4zania ofert4: do: okrcs
of-ert

r,"

dniach: -i0 (od ostateczncgo ternrinu skradania

)

14zl5
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IV.6.4) Przewiduje sig uniewa,nicnie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania srodkdw pochotlz4cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj 4cych

zwrotowi srodk6w z pomocy udzielonej przez pafistwa czlonko$skie Europejskiego
Porozumienia o wolny'm Handlu (EFTA), ktrire miall'by6 przeznaczone na sfinansorvanie
calo5ci lub czg6ci zamtiwienia: Nic

IV.6.5) Przervidu.je sig unie* a2nienie postgporvania o udzielenie zam6wienia, je2eli srodki

slui4ce sfinansowaniu zam6\rieri na badania naukorve lub prace rozwojowet kt6re
zamawia.jqcv zamierzal przeznaczl.( na sfinansowanie calosci lub czgsci zamtiwienia, nie

zosta\' mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacie dodatkorve:
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