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Adres strony internetowej, na której Zamawiaj¹cy udostêpnia Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia:
www.anr.gov.pl

Szczecin: Kompleksowe utrzymanie czystoœci pomieszczeñ biurowych w
siedzibie Agencji Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Szczecinie
przy ul. Matejki 6B w Szczecinie
Numer ogùoszenia: 127360 - 2013; data zamieszczenia: 02.04.2013
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - usùugi
Zamieszczanie ogùoszenia: obowi¹zkowe.
Ogùoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ¥CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Szczecinie , ul. Waùy Chrobrego 4,
70-502 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8144206, faks 091 81-44-222.
Adres strony internetowej zamawiaj¹cego: www.anr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¥CEGO: Inny: Pañstwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREÚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego: Kompleksowe utrzymanie czystoœci pomieszczeñ
biurowych w siedzibie Agencji Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Szczecinie przy ul. Matejki 6B w
Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usùugi.
II.1.4) Okreœlenie przedmiotu oraz wielkoœci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
Usùuga kompleksowego utrzymania czystoœci pomieszczeñ biurowych w siedzibie Agencji Nieruchomoœci Rolnych
Oddziaù Terenowy w Szczecinie przy ul. Matejki 6 b, 71-615 Szczecin - o ù¹cznej powierzchnia 1471,3 m2 (szkic
sytuacyjny pomieszczeñ biurowych objêtych usùug¹ porz¹dkow¹ przedstawiono w zaù¹czniku nr 7 do SIWZ). 2.
Powierzchnia objêta kompleksow¹ usùug¹ porz¹dkow¹ wynosi 1471,3 m2, w tym : a)Ci¹gi komunikacyjne,
korytarze (o ù¹cznej pow. 200 m2) b)klatki schodowe miedzy II a III piêtrem, c)pomieszczenia piwniczne (o ù¹cznej
pow. 100 m2), d)Pomieszczenia biurowe na parterze: 1, 2, 5, 6 (o ù¹cznej pow. 69,3 m2), e)pomieszczenia
biurowe na II piêtrze: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219,
220, 221 i sanitariat (o ù¹cznej pow. 551 m2), f)pomieszczenia biurowe na III piêtrze: 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321 i sanitariat (o ù¹cznej pow. 551 m2).
3. Usùuga utrzymania czystoœci w budynkach bêdzie œwiadczona codziennie, od poniedziaùku do pi¹tku, w godz. od
15:00 do 18:00. 4. Szczegóùowy zakres i czêstotliwoœã prac objêtych zamówieniem przedstawiono w zaù¹czniku nr
4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 5. Zamawiaj¹cy zapewni Wykonawcy bezpùatne u¿ytkowanie niedu¿ych
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pomieszczeñ gospodarczych w których mo¿liwe bêdzie przechowywanie sprzêtu i œrodków czystoœci. Wykonawca
nie bêdzie równie¿ obci¹¿any opùatami z tytuùu zu¿ytej do realizacji usùugi energii elektrycznej i wody oraz z tytuùu
odprowadzenia œcieków. 6. Wykonawca zakupuje na wùasny koszt: œrodki czyszcz¹ce, dezynfekuj¹ce zapachowe
oraz worki na œmieci oraz udostêpni na ¿¹danie Zamawiaj¹cego atesty na œrodki czyszcz¹ce i dezynfekuj¹ce,
stwierdzaj¹ce ich bezpieczeñstwo. 7. Úrodki czystoœci i œrodki higieny niezbêdne do wykonania przedmiotu
zamówienia wykonawca bêdzie dostarczaù wùasnym transportem i na wùasny koszt. 8. Wykonawca przedstawi
Zamawiaj¹cemu listê osób, które bêd¹ wykonywaã usùugê. Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo do odmowy
wpuszczenia na wùasny teren osoby nie wymienionej przez Wykonawcê na liœcie. 9. Wykonawca zobowi¹zany jest
w czasie wykonywania usùugi zapewniã na terenie objêtym umow¹ nale¿yty ùad, porz¹dek, przestrzeganie
przepisów BHP i p.po¿, oraz ponosi odpowiedzialnoœã za szkody powstaùe w zwi¹zku z realizacj¹ usùug oraz w
skutek innych dziaùañ osób zatrudnionych przez wykonawcê..
II.1.6) Wspólny Sùownik Zamówieñ (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.92.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza siê zùo¿enie oferty czêœciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza siê zùo¿enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoñczenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj¹cy nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA£U W POSTÆPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE£NIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreœlonej dziaùalnoœci lub czynnoœci, je¿eli przepisy prawa
nakùadaj¹ obowi¹zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny speùniania tego warunku
Ocena speùnienia tego warunku dokonuwana bêdzie na podstawie zaùaczonego do oferty oswiadczenia
o speùnieniu warunków udziaùu w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - zaù¹cznik nr 2 do
SIWZ
III.3.2) Wiedza i doœwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny speùniania tego warunku
Ocena speùnienia tego warunku dokonuwana bêdzie na podstawie zaùaczonego do oferty oswiadczenia
o speùnieniu warunków udziaùu w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - zaù¹cznik nr 2 do
SIWZ
III.3.3) Potencjaù techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny speùniania tego warunku
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Ocena speùnienia tego warunku dokonuwana bêdzie na podstawie zaùaczonego do oferty oswiadczenia
o speùnieniu warunków udziaùu w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - zaù¹cznik nr 2 do
SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny speùniania tego warunku
Ocena speùnienia tego warunku dokonuwana bêdzie na podstawie zaùaczonego do oferty oswiadczenia
o speùnieniu warunków udziaùu w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - zaù¹cznik nr 2 do
SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny speùniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mog¹ ubiegaã siê wykonawcy, którzy speùniaj¹ warunki udziaùu w
postêpowaniu, w szczególnoœci dotycz¹ce: sytuacji ekonomicznej i finansowej: W celu potwierdzenia
sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca winien posiadaã ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziaùalnoœci gospodarczej na sumê ubezpieczenia nie mniejsza ni¿
100.000,00 zù. W celu potwierdzenia, ¿e Wykonawca znajduje siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia do oferty nale¿y doù¹czyã nastêpuj¹ce dokumenty: opùacona
polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj¹cego, ¿e wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnoœci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaùalnoœci zwi¹zanej z przedmiotem
zamówienia, tj.: z sum¹ ubezpieczenia nie ni¿sz¹ ni¿ równowartoœã 100.000,00 zù.
III.4) INFORMACJA O OÚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ¥ DOSTARCZYÃ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPE£NIANIA WARUNKÓW UDZIA£U W POSTÆPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania speùniania przez wykonawcê warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oœwiadczenia o speùnianiu warunków udziaùu w postêpowaniu nale¿y przedùo¿yã:
opùacon¹ polisê, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj¹cy, ¿e wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnoœci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaùalnoœci zwi¹zanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powoùuj¹cy siê przy wykazywaniu speùnienia warunków udziaùu w postêpowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkùada nastêpuj¹ce dokumenty dotycz¹ce
podmiotów, zasobami których bêdzie dysponowaù wykonawca:
opùacon¹ polisê, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj¹cy, ¿e inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoœci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaùalnoœci zwi¹zanej z przedmiotem
zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale¿y
przedùo¿yã:
oœwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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aktualny odpis z wùaœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaùalnoœci gospodarczej,
je¿eli odrêbne przepisy wymagaj¹ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy przed
upùywem terminu skùadania wniosków o dopuszczenie do udziaùu w postêpowaniu o udzielenie zamówienia
albo skùadania ofert;
aktualne zaœwiadczenie wùaœciwego naczelnika urzêdu skarbowego potwierdzaj¹ce, ¿e wykonawca nie
zalega z opùacaniem podatków, lub zaœwiadczenie, ¿e uzyskaù przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozùo¿enie na raty zalegùych pùatnoœci lub wstrzymanie w caùoœci wykonania decyzji
wùaœciwego organu - wystawione nie wczeœniej ni¿ 3 miesi¹ce przed upùywem terminu skùadania wniosków
o dopuszczenie do udziaùu w postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo skùadania ofert;
aktualne zaœwiadczenie wùaœciwego oddziaùu Zakùadu Ubezpieczeñ Spoùecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spoùecznego potwierdzaj¹ce, ¿e wykonawca nie zalega z opùacaniem skùadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoùeczne, lub potwierdzenie, ¿e uzyskaù przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozùo¿enie na raty zalegùych pùatnoœci lub wstrzymanie w caùoœci wykonania decyzji
wùaœciwego organu - wystawione nie wczeœniej ni¿ 3 miesi¹ce przed upùywem terminu skùadania wniosków
o dopuszczenie do udziaùu w postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo skùadania ofert;
wykonawca powoùuj¹cy siê przy wykazywaniu speùniania warunków udziaùu w postêpowaniu na zasoby
innych podmiotów, które bêd¹ braùy udziaù w realizacji czêœci zamówienia, przedkùada tak¿e dokumenty
dotycz¹ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreœlonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Je¿eli wykonawca ma siedzibê lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkùada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibê lub miejsce zamieszkania potwierdzaj¹cy,
¿e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogùoszono upadùoœci - wystawiony nie wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy przed
upùywem terminu skùadania wniosków o dopuszczenie do udziaùu w postêpowaniu o udzielenie zamówienia
albo skùadania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opùat, skùadek na ubezpieczenie spoùeczne i zdrowotne albo ¿e uzyskaù
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozùo¿enie na raty zalegùych pùatnoœci lub wstrzymanie w
caùoœci wykonania decyzji wùaœciwego organu - wystawiony nie wczeœniej ni¿ 3 miesi¹ce przed upùywem
terminu skùadania wniosków o dopuszczenie do udziaùu w postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo
skùadania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siê o zamówienie - wystawiony nie wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy
przed upùywem terminu skùadania wniosków o dopuszczenie do udziaùu w postêpowaniu o udzielenie
zamówienia albo skùadania ofert;

2013-04-02 12:53

5z6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=12...

III.4.4) Dokumenty dotycz¹ce przynale¿noœci do tej samej grupy kapitaùowej
lista podmiotów nale¿¹cych do tej samej grupy kapitaùowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ¿e nie nale¿y do grupy kapitaùowej;

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: najni¿sza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje siê istotne zmiany postanowieñ zawartej umowy w stosunku do treœci oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowieñ umowy oraz okreœlenie warunków zmian
Zamawiaj¹cy przewiduje mo¿liwoœã istotnych zmian postanowieñ zawartej umowy w stosunku do treœci oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ka¿da zmiana i uzupeùnienie umowy, bêdzie wymagaã aneksu w
formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci. Poza innymi przypadkami okreœlonymi w treœci Umowy, zmiany Umowy
bêd¹ mogùy byã wprowadzane w zwi¹zku z zaistnieniem okolicznoœci, których wyst¹pienia Zamawiaj¹cy i
Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane okolicznoœci nie mog¹ byã wywoùane
zarówno przez Zamawiaj¹cego, jak i Wykonawcê, ani przez nich zawinione i musz¹ wywoùywaã ten skutek, i¿
Umowa nie bêdzie mogùa byã wykonana wedle pierwotnej treœci, w szczególnoœci z uwagi na ra¿¹c¹ stratê
gro¿¹c¹ jednemu z nich lub niemo¿noœã osi¹gniêcia celu Umowy. Okolicznoœci te odnosiã siê mog¹ w
szczególnoœci do wyst¹pienia nagùych zmian stanu prawnego, gwaùtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w
skali ponadpañstwowej, koniecznoœci uwzglêdnienia wpùywu ewentualnych prac zamiennych na realizacjê
przedmiotu umowy, koniecznoœci sporz¹dzenia wyceny w zwi¹zku z orzeczeniami sadów powszechnych.
Niezale¿nie od powy¿szego, Zamawiaj¹cy dopuszcza mo¿liwoœã zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian bêd¹cych
nastêpstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a tak¿e zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególnoœci przyspieszaj¹cych realizacjê,
obni¿aj¹cych koszt ponoszony przez Zamawiaj¹cego na wykonanie, utrzymanie lub u¿ytkowanie przedmiotu
umowy b¹dê zwiêkszaj¹cych u¿ytecznoœã przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostan¹ do umowy
stosowne zmiany weryfikuj¹ce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy b¹dê wskazuj¹ce nowe dane
wynikaj¹ce ze zmian w rejestrach publicznych albo te¿ kieruj¹c siê poszanowaniem wzajemnych interesów, zasad¹
równoœci oraz ekwiwalentnoœci œwiadczeñ i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy,
okreœl¹ zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do
umowy dokonywane bêd¹ z poszanowaniem obowi¹zków wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cego prawa, w tym w
szczególnoœci art. 140 ust. 3 ustawy oraz zasad ogólnych rz¹dz¹cych t¹ ustaw¹.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostêpna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
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www.anr.gov.pl
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na uzyskaã pod adresem: Agencja Nieruchomoœci
Rolnych Oddziaù Terenowy w Szczecinie, ul. Waùy Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, pokój 41 (II p.).
IV.4.4) Termin skùadania wniosków o dopuszczenie do udziaùu w postêpowaniu lub ofert: 10.04.2013
godzina 13:00, miejsce: Agencja Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Szczecinie, ul. Waùy Chrobrego 4,
70-502 Szczecin, pokój 21 (I p.) - sekretariat.
IV.4.5) Termin zwi¹zania ofert¹: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skùadania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje siê uniewa¿nienie postêpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj¹cych zwrotowi
œrodków z pomocy udzielonej przez pañstwa czùonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miaùy byã przeznaczone na sfinansowanie caùoœci lub czêœci zamówienia: nie
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