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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431350-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowo Podgórne: Usługi sprzątania budynków
2019/S 177-431350

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Tarnowskie Termy Sp. z o.o.
ul. Nowa 54
Tarnowo Podgórne
62-080
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Konieczna
Tel.:  +48 616259060
E-mail: a.konieczna@tarnowskie-termy.pl 
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tarnowskie-termy.nowybip.pl/zamowienia-publiczne

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.tarnowskie-termy.nowybip.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Tarnowskie Termy Sp. z o.o.

II.1.2) Główny kod CPV
90911200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:a.konieczna@tarnowskie-termy.pl
http://www.tarnowskie-termy.nowybip.pl/zamowienia-publiczne
http://www.tarnowskie-termy.nowybip.pl/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe utrzymanie czystości budynku i posesji Tarnowskich Term

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 835 000.00 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tarnowskie Termy, ul. Nowa 54, Tarnowo Podgórne, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Obejmuje sprzątanie z użyciem odpowiednich środków, zgodnie wymaganiami Zamawiającego: hal

basenowych (pow. 1 794,14 m2), fitnessu (906,90 m2), holu głównego (łącznie 912,31 m2, piętro 170,3 m2),

klatek schodowych (3 szt., 3-kondygnacyjne o łącznej pow. 93,17 m2), toalet i sanitariatów (228,92 m2), szatni

(450,78 m2), sauny (503,3 m2), trybun (300,99 m2), niecek basenowych (1 037,43 m2),korytarzy (o łącznej

pow.309,54 m2), biura (o łącznej pow. 256,45 m2, parter gres 78,12 m2, piętro wykładzina dywanowa 178,33

m2), wind 2 szt., wnętrza rury zjazdowej (104,27 m2), sprzątanie terenów zewnętrznych – plac wejściowy

(785,43 m2), chodniki (2 478,76 m2) ścieżki rowerowe (705,22 m2), parkingi (5 113,51 m2), jezdnia (5 394,58

m2). Ponadto, mycie dekoracji i powierzchni przeszklonych o łącznej pow. 2651,79 m2, elewacji (2 300 m2) oraz

utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej (17 805,48 m2)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 835 000.00 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Kompleksowe sprzątanie

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:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Określenie warunków:
Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga
posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku. Zamawiający
dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego dokumentu,
według formuły spełnia – nie spełnia;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określenie warunków:
Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga
posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku. Zamawiający
dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego dokumentu,
według formuły spełnia – nie spełnia;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Określenie warunków – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca potwierdzi, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie PLN: jeden milion);

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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:
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków
dotyczących kwalifikacji zawodowych Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 15/10/2019
Czas lokalny: 10:30

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego - 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 54, I piętro (sala konferencyjna), POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15.10.2019 r., o godz. 11:00,
W siedzibie Zamawiającego - 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 54, I piętro (sala konferencyjna), POLSKA.
13.2 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://
miniportal.uzp.gov.pl/) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza pry...

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:
Cena ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku (zgodnie z zasadą zaokrąglania).
Oferowana cena winna obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, zysk i składniki wraz z
narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ i projektem umowy, w
tym koszty narzędzi, środków czystości i higienicznych, materiałów i sprzętu, dojazdu, a także innych kosztów
wynikłych z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym
Warszawa

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2019


