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Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
„Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych
i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS
Dialog”

Warszawa, 26.02.2010 r.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI DO 133.000 EURO

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG”
ul. Limanowskiego 23

02-943 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien
w siedzibie CPS Dialog”

 
Numer ogłoszenia: 42939 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 26.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" , ul. Limanowskiego
23, 02-943 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 50 50, faks 22 380 50 52.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpsdialog.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA



II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości
powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS Dialog.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie
czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS
Dialog. Powierzchnia wewnętrzna 2547,67 m ², Powierzchnia zewnętrzna 6238 m²,
Dwustronna powierzchnia okien: 1424,96 m ² (okna częściowo nierozkręcane)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień
uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na
utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien
w siedzibie CPS Dialog, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 24.

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

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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



        Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien złożyć
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według
wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, w przypadku składania
oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. Ocena spełnienia wymaganego warunku
będzie dokonywana na zasadzie spełnia lub nie spełnia. Wykonawcy,
którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i
dokumentów potwierdzający ich spełnianie zostaną wykluczeni z
postępowania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykaz minimum 2 zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat usług
sprzątania pomieszczeń biurowych i/lub konferencyjnych i/lub pokoi
hotelowych/gościnnych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 wraz z
okresem realizacji usługi, określeniem przedmiotu usługi, wartością
usługi brutto oraz nazwą instytucji dla której usługa była zrealizowana, -
wzór formularza zestawienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Do wykazu
należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały
wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły odbioru).

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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych,  a  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również  wykonywanych,  dostaw  lub  usług  w  zakresie  niezbędnym  do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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,  z  podaniem  ich  wartości,
przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu
potwierdzającego,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są
wykonywane należycie

  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, jeżeli  odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru,  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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert

nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert

         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu



zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

         inne dokumenty
Potwierdzenie  (np.  referencje,  protokoły  odbioru)  wykonania  minimum  2
zrealizowanych  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat  usług  sprzątania  pomieszczeń
biurowych  i/lub  konferencyjnych  i/lub  pokoi  hotelowych/gościnnych  o
powierzchni  nie  mniejszej  niż  1000  m2  wraz  z  okresem  realizacji  usługi,
określeniem przedmiotu usługi, wartością usługi brutto oraz nazwą instytucji
dla której usługa była zrealizowana.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.cpsdialog.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG im. A. Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa pok. 3 - sekretariat.



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 09.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego
DIALOG im. A. Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 02-943 Warszawa pok. 3 -
sekretariat.

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

 

 SIWZ

Pliki do pobrania
siwz_new.pdf pdf, 208.23 KB,

Metadane

Data publikacji : 26.02.2010
Data modyfikacji : 14.09.2010
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Mikulska

Osoba udostępniająca informację:
Joanna Lizut Dział Organizacji Szkoleń

Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Tymińska

https://bip.cpsdialog.gov.pl/download/48/2354/siwznew.pdf
https://bip.cpsdialog.gov.pl/download/48/2354/siwznew.pdf
https://bip.cpsdialog.gov.pl/dia/rejestr/1649,dok.html


Opcje strony

Poprzedni Strona
Następny Strona

https://bip.cpsdialog.gov.pl/dia/przetargi/archiwum-1/cpszp0110/1641,Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.html
https://bip.cpsdialog.gov.pl/dia/przetargi/archiwum-1/cpszp0110/1641,Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.html
https://bip.cpsdialog.gov.pl/dia/przetargi/archiwum-1/cpszp0110/1652,PYTANIA-I-ODPOWIEDZI-DO-SIWZ-MODYFIKACJA-SIWZ.html
https://bip.cpsdialog.gov.pl/dia/przetargi/archiwum-1/cpszp0110/1652,PYTANIA-I-ODPOWIEDZI-DO-SIWZ-MODYFIKACJA-SIWZ.html

