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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Podleśna 61
Warszawa
01-673
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Głowacka-Chłopaś
E-mail: grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.imgw.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa sprzątania obiektów IMGW-PIB z podziałem na 14 części
Numer referencyjny: AZ-262-40/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90910000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania obiektów IMGW-PIB. Zamówienie zostało podzielone na 14
części.
NR1 Warszawa, ul. Podleśna 61 i Legionowo, ul. Zegrzyńska 38 NR2 Gdynia, ul. Waszyngtona 42, NR3
Słupsk, ul. Młyńska 1A, NR4 Gdańsk, ul. Szybowcowa 31B, NR5 Milejewo, ul. Szkolna 11, NR6 Chojnice,
ul. Meteorologiczna 1, NR7 Bydgoszcz, ul. Paderewskiego 1, NR8 Hel, ul. Leśna 13, NR9 Szczecin, ul.
Przestrzenna 10, NR10 Kraków, ul. Piotra Borowego 14, NR11 Katowice, ul. Bratków 10, NR12 Białystok, ul.
Ciołkowskiego 2/3, NR13 Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne Kasprowy Wierch, NR14 Wrocław,
ul. Graniczna 201.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej części zamówienia znajduje się w
załączniku nr 1.1 – 1.14 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: IMiGW
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-155148
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454815
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/10/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: Część nr 2
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynkach IMGW - PIB Oddział Morski w Gdyni
przy ul. Waszyngtona 42 oraz kompleksowe odśnieżanie terenu posesji i chodnika tegoż Instytutu. Sprzątanie
obejmuje dwa budynki: biurowo- laboratoryjny i biurowy o łącznej powierzchni 1737m2, powierzchnia okien
ogółem 2 432 m2 – powierzchnia dwustronna, mycie 4 razy w trakcie trwania umowy (prawo opcji).
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynkach IMGW - PIB Oddział Morski w Gdyni
przy ul. Waszyngtona 42 oraz kompleksowe odśnieżanie terenu posesji i chodnika tegoż Instytutu. Sprzątanie
obejmuje dwa budynki: biurowo- laboratoryjny i biurowy o łącznej powierzchni 1737m2, powierzchnia okien
ogółem 2 432 m2 – powierzchnia dwustronna.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: część nr 2
Zamiast:
Opcje: nie
Powinno być:
Opcje: tak
W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w
ramach prawa opcji:
1) obustronne mycie okien wraz z ramami i parapetami zewnętrznymi, maksymalna ilość 1216,00m2;
2) pranie wertikali, maksymalna ilość 260,80 m2 (Rolety materiałowe rolowane – 198,40m2 (64 okna), rolety
wertykalne pionowe – 51,20m2 (16 okien), rolety w prowadnicach – 11,20m2 (4 okna);
3) pranie foteli i krzeseł, maksymalna ilość 30 sztuk;
4) pranie wykładziny, maksymalna ilość 1 000 m2.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: część nr 3
Zamiast:
Opcje: nie
Powinno być:
Opcje: tak
W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w
ramach prawa opcji:
1) obustronne mycie okien wraz z ramami i parapetami zewnętrznymi, maksymalna ilość 480,00m2.
Numer sekcji: II.2.11
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Część nr: część nr 4
Zamiast:
Opcje: nie
Powinno być:
Opcje: tak
W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w
ramach prawa opcji:
1) obustronne mycie okien wraz z ramami i parapetami zewnętrznymi, maksymalna ilość 320,00 m2;
2) pranie wykładziny, maksymalna ilość 220 m2.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: część nr 5
Zamiast:
brak informacji
Powinno być:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: część nr 6
Zamiast:
brak informacji
Powinno być:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: część nr 7
Zamiast:
brak informacji
Powinno być:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: część nr 8
Zamiast:
brak informacji
Powinno być:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: część nr 9
Zamiast:
brak informacji
Powinno być:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: część nr 10
Zamiast:
Opcje: nie
Powinno być:
Opcje: tak
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W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w
ramach prawa opcji:
1) obustronne mycie okien wraz z ramami i parapetami zewnętrznymi, maksymalna ilość 1068 m2;
2) pranie wykładziny, maksymalna ilość 944,08 m2.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: część nr 11
Zamiast:
Opcje: nie
Powinno być:
Opcje: tak
W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w
ramach prawa opcji:
1) obustronne mycie okien wraz z ramami i parapetami zewnętrznymi, maksymalna ilość 190,00m2;
2) pranie wykładziny, maksymalna ilość 60 m2.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: część nr 12
Zamiast:
Opcje: nie
Powinno być:
Opcje: tak
W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecać Wykonawcy realizację następujących usług w
ramach prawa opcji:
1) obustronne mycie okien wraz z ramami i parapetami zewnętrznymi, maksymalna ilość 468 m2;
2) pranie foteli i krzeseł, maksymalna ilość 50 sztuk;
3) pranie wykładziny, maksymalna ilość 427,77 m2.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: część nr 14
Zamiast:
brak informacji
Powinno być:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
dodanie treści
Powinno być:
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną, odpowiednio:
dla Cz.2 - min. 100 000 zł;
dla Cz.3 - min. 50 000zł;
dla Cz.10 - min. 300 000,00 zł;
dla Cz. 11 - min. 100 000,00 zł;
dla Cz.12 - min. 100 000,00 zł;
dla Cz.13 - min. 100 000,00 zł;
dla Cz. 14 - min. 100 000,00 zł;
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Na potwierdzenie spełniania pow. warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na wymaganą kwotę.
W pozostałych częściach zamówienia Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
dodanie treści
Powinno być:
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
Cz.1: warunek 1- zrealizowanie minimum 1 zamówienia, polegającego na świadczeniu kompleksowej usługi
sprzątania pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni minimum 7000 m2 (siedem tysięcy m2), trwającej
w sposób ciągły co najmniej 12 miesięcy, warunek 2 - posiadanie i używanie na obiektach następujących
urządzeń:
a) polerka, co najmniej 1 sztuka – w Warszawie;
b) szorowarka, co najmniej 1 sztuka – w Warszawie;
c) odkurzacze odkurzające na sucho co najmniej 11 sztuk, w tym 10 w Warszawie i 1
w Legionowie;
d) odkurzacze odkurzające na sucho i mokro, co najmniej 2 sztuki – w Warszawie;
e) wózki serwisowe, co najmniej 11 sztuk, w tym 10 w Warszawie, 1 w Legionowie,
warunek 3 - skieruje do realizacji zamówienia następujących pracowników:
Warszawa, ul. Podleśna 61:
• co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za jakość świadczonych usług, posiadającą
co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem sprzątającym (co najmniej 5-osobowym) w
obiektach o powierzchni minimum 7000 m2;
• co najmniej 10 osób sprzątających, posiadających co najmniej roczne doświadczenie
w wykonywaniu prac, objętych zamówieniem, w pomieszczeniach biurowych
o powierzchni minimum 1000 m2.
Legionowo, ul. Zegrzyńska 38:
• co najmniej jedną osobę sprzątającą, posiadającą co najmniej roczne doświadczenie
w wykonywaniu prac, objętych zamówieniem, w pomieszczeniach biurowych
o powierzchni minimum 1000 m2.
Cz.2 - zrealizowanie co najmniej 2 usług sprzątania budynków biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 1
000m² każda usługa, co najmniej przez okres 12 miesięcy; Cz.3 - zrealizowanie co najmniej 2 usług sprzątania
budynków biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 500m² każda usługa, co najmniej przez okres 12 miesięcy;
Cz.10 - warunek 1- zrealizowanie min. 3 zamówień polegających na świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń
biurowych przez okres co najmniej 12 miesięcy, każda o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł brutto,
warunek 2-skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej 5 osób sprzątających, posiadające min. 4 lata
doświad. w wykonywaniu prac objętych zamówieniem;
Cz.11 - warunek 1- zrealizowanie min. 2 zamówień polegających na świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń
biurowych przez okres co najmniej 12 miesięcy, każda o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto,
warunek 2 -skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej 2 osób sprzątających, posiadających min. 4 lata
doświadczenia w wykonywaniu prac objętych zamówieniem. Cz. 12- warunek 1- zrealizowanie min. 2 zamówień
polegających na świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych przez okres co najmniej 12 miesięcy,
każda o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto, war. 2 - skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej
1 osoby sprzątającej, posiadającej min. 4 lata doświadczenia w wykonywaniu prac objętych zamówieniem.
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Cz. 13 -skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby sprzątającej, posiadającej minimum 2
lata doświadczenia w wykonywaniu prac objętych zamówieniem. Cz.14 - zrealizowanie min. 2 zamówień
polegających na świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych przez okres co najmniej 12 miesięcy,
każda o powierzchni nie mniejszej niż 1 000m2.
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
cała dotychczasowa treść
Powinno być:
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona
na podstawie wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7.1 (dot. części nr 1 zamówienia) lub załącznik nr 7.2
(dot. pozostałych części zamówienia) do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy
zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści jego zobowiązania zawartego w ofercie.
3. Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagać pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
4. Przewidziana w ust. 1 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności
sytuacje, wymienione w § 10, 11 wzoru umowy (zał. nr 7.1 do SIWZ) i w § 10, 11 wzoru umowy (zał. nr 7.2 do
SIWZ).
5. Każda ze stron umowy będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
Propozycja ta będzie musiała wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to
właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.
6. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy.
Numer sekcji: III.2.3
Część nr: część nr1
Zamiast:
brak informacji
Powinno być:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy – na podstawie
umowy o pracę - co najmniej 2 osób niepełnosprawnych, zgodnie z definicją osoby niepełnosprawnej
określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 511)) lub we właściwych przepisach państw
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego.
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby
niepełnosprawnej.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
dopisanie treści
Powinno być:
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia na daną część zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
w tej części została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, w celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: dokumentów, wskazanych w
odpowiednim dla danej części zamówienia załączniku nr 1.1-1.14 do SIWZ. dotyczących:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – dotyczy części nr 2, nr 3, nr 10, nr 11, nr 12,
nr 13 i nr 14 zamówienia,
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również i wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, odpowiednio do zakresu informacji wymaganych treścią danego
warunku, przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – dotyczy
części nr 1, nr 2, nr 3, nr 10, nr 11, nr 12 i nr 14 zamówienia,
wykazu urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami – dotyczy części nr 1 zamówienia,
wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami,
odpowiednio do zakresu wymaganego treścią danego warunku, na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
dotyczy części nr 1, nr 10, nr 11, nr 12 i nr 13 zamówienia .
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/12/2018
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

