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Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia": Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum

Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku wraz z terenem zewnętrznym
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku wraz

z terenem zewnętrznym

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

 
 
Ogłoszenie nr 610747-N-2018 z dnia 2018-09-10 r. 
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Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia", krajowy numer identyfikacyjny

19157123700000, ul. ul. Jaskółcza  1 , 80767   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 305 40

50, e-mail j.charzynska@laznia.pl, faks 58 305 26 80. 

Adres strony internetowej (URL): www.laznia.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

Miejska Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

https://www.e-bip.org.pl/centrumsztukigdansk
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

https://www.e-bip.org.pl/centrumsztukigdansk

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Forma pisemna za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. - prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem

posłańca 

Adres: 

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk (sekretariat)

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
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(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie sprzątania

obiektów Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku wraz z terenem zewnętrznym 

Numer referencyjny: DAZP/PN/261-1/2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

2 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot

zamówienia obejmuje: świadczenie usług w zakresie sprzątania następujących obiektów Centrum Sztuki

Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku wraz z terenem zewnętrznym: 1) budynek Centrum Sztuki

Współczesnej Łaźnia w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 1 wraz z terenem zewnętrznym. 2) sprzątanie terenu

zewnętrznego wokół budynku przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku, 3) budynek mieszkalno-użytkowy w

Gdańsku przy ul. Jaskółczej 3 wraz z terenem zewnętrznym. 4) budynek Centrum Sztuki Współczesnej

Łaźnia 2 w Gdańsku Nowym Porcie przy ul. Strajku Dokerów 5 w wraz z terenem zewnętrznym. 5)

utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych obiektów małej architektury (czynności okresowe i

doraźne): - LKW Gallery i Invisible Gate – pod wiaduktem ul. Podwale Przedmiejskie w ciągu ulic
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Szopy/ Kamienna Grobla - Staging Anonymous – panel w przejściu podziemnym pod ul. Podwale

Przedmiejskie w ciągu ulicy Łąkowej. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: CZĘŚĆ nr 1

zamówienia - świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

na Dolnym Mieście w Gdańsku, wraz z terenem zewnętrznym, w tym: 1) budynek Centrum Sztuki

Współczesnej Łaźnia w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 1 wraz z terenem zewnętrznym. 2) sprzątanie terenu

zewnętrznego wokół budynku przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku, 3) budynek mieszkalno-użytkowy w

Gdańsku przy ul. Jaskółczej 3 wraz z terenem zewnętrznym. 4) utrzymanie czystości powierzchni

zewnętrznych obiektów małej architektury (czynności okresowe i doraźne): - LKW Gallery i Invisible

Gate – pod wiaduktem ul. Podwale Przedmiejskie w ciągu ulic Szopy/ Kamienna Grobla - Staging

Anonymous – panel w przejściu podziemnym pod ul. Podwale Przedmiejskie w ciągu ulicy Łąkowej.

CZĘŚĆ nr 2 zamówienia - świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektu Centrum Sztuki

Współczesnej Łaźnia2 w Gdańsku Nowym Porcie wraz z terenem zewnętrznym, w tym: 1) budynek

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku Nowym Porcie przy ul. Strajku Dokerów 5 w wraz z

terenem zewnętrznym. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i części nr 2

zamówienia zawarty jest odpowiednio w załączniku nr 5a do siwz i załączniku nr 5b do siwz. Wymagania

Zamawiającego dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę: W przypadku CZĘŚCI NR 1

Zamówienia – Zamawiający wymaga zatrudnienia 2 osób na umowę o pracę: wymóg dotyczy osób

wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. osób sprzątających: 1)

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę Koordynatora oraz dodatkowej 1 osoby do

terenu zewnętrznego.. 2) Wykonawca na każde żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty

potwierdzające zatrudnianie osób na podstawie umów o pracę, w szczególności posiadanych za zgodność

z oryginałem kopii umów o pracę z imionami i nazwiskami, bez adresów, bez PESEL pracowników.

Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania wątpliwości co do

wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę. W przypadku

CZĘŚCI NR 2 Zamówienia – Zamawiający wymaga zatrudnienia 2 osób na umowę o pracę, wymóg

dotyczy osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. osób

sprzątających. 1) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę Koordynatora oraz

dodatkowej 1 osoby do terenu zewnętrznego. 2) Wykonawca na każde żądanie zamawiającego przedstawi

dokumenty potwierdzające zatrudnianie osób na podstawie umów o pracę, w szczególności posiadanych

za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę z imionami i nazwiskami, bez adresów, bez PESEL

pracowników. Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania

wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę. 
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II.5) Główny kod CPV: 90910000-9 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90911200-8

90914000-7

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe

(Dz. U. z 2017 r. poz.1481 z późn zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, faksu lub drogą

elektroniczną. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r.

poz.1481 z późn zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Centrum Sztuki Współczesnej

ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk (sekretariat). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1) w przypadku

ubiegania się o zamówienie w zakresie Części nr 1: Zamawiający uzna, iż warunki zostały spełnione w

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-

w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonuje co najmniej jedną

usługę polegającą na sprzątaniu budynku użyteczności publicznej o powierzchni sprzątanej nie

mniejszej niż 1 000 m2 trwającej minimum 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych

brutto Uwaga: budynek użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakimi powinny odpowiadać budynki i

ich usytuowanie, Dz. U 75 z 2002 r. poz. 690 z późn. zm. (t.j. z 17.07.2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz.

1422). 2) w przypadku ubiegania się o zamówienie w zakresie Części nr 2: Zamawiający uzna, iż

warunki zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń ciągłych

również wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na sprzątaniu budynku użyteczności publicznej

o powierzchni sprzątanej nie mniejszej niż 1 000 m2 trwającej minimum 12 miesięcy, o wartości nie

mniejszej niż 100 000 złotych brutto Uwaga: budynek użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt.

6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakimi

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U 75 z 2002 r. poz. 690 z późn. zm. (t.j. z

17.07.2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 2. W przypadku składania ofert dla obu części, w wykazie

usług - w załączniku nr 4 do siwz, usługi wymienione w jednej części zamówienia nie mogą powtarzać
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się w drugiej części zamówienia. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

1) Odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Informacja Wykonawcy o przynależności albo

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu, sporządzone wg wzoru załącznika nr 3 do siwz. 3) Dokumenty wymagane od
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Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: a) Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentu, o którym mowa pkt. 1) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym

ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani

nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

pkt 3 ppkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć złożone przed notariuszem, lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty, o których mowa w pkt

3) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wykazu wykonanych lub

wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wymaganego w odniesieniu do Części

zamówienia, o którą Wykonawca się ubiega, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

określonego odpowiednio dla części nr 1 w sekcji III 1.3 pkt 1 ppkt 1), a dla części nr 2 w sekcji III 1.3

pkt 1 ppkt 2) , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których

usługi zostały wykonane - wraz z dowodami, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do siwz. W załączniku nr 4 do siwz, usługi

wymienione w części 1 zamówienia nie mogą powtarzać się w drugiej części 2 zamówienia 2) W

odniesieniu do części zamówienia, o którą się ubiega Wykonawca, może w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w dla części nr 1 w sekcji III 1.3 pkt 1

ppkt 1), a dla części nr 2 w sekcji III 1.3 pkt 1 ppkt 2) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W

załączniku nr 4 do siwz, usługi wymienione w części 2 zamówienia nie mogą powtarzać się w części 1

zamówienia 3) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „ stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 2)

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów, musi
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udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w oryginale). Zobowiązanie

musi wskazywać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 4) W

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) W przypadku części

nr 1 zamówienia - warunek określony, w sekcji III 1.3 pkt 1 ppkt 1) powinien spełniać w całości co

najmniej jeden z Wykonawców. b) W przypadku części nr 2 zamówienia - warunek określony, w

sekcji III 1.3 pkt 1 ppkt 2) powinien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców. 5)

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w

wysokości 5 000 złotych, bądź na poszczególne części zamówienia w następującej wysokości: 1)

część 1: w wysokości – 2 500 złotych; 2) część 2: w wysokości – 2 500 złotych; 3. Wadium może być

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,

poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

w Banku Millennium S.A. nr konta: PL 08 1160 2202 0000 0000 5171 2815, z oznaczeniem: Uwaga:

(*) w zależności od części zamówienia, której dotyczy oferta Wykonawcy. ,,Wadium – część 1 usługi
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sprzątania obiektów ŁAŹNIA1”. ,,Wadium – część 2: usługi sprzątania obiektów ŁAŹNIA2”.

,,Wadium – część 1 i część 2: usługi sprzątania obiektów ŁAŹNIA”. Potwierdzenie przelewu należy

złożyć wraz z ofertą. 5. Wadium w formach niegotówkowych należy złożyć w siedzibie Centrum

Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk (sekretariat). 6. Wadium w formie

poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze

pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), bez

jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co

najmniej przez okres związania ofertą, w tym na okres przedłużenia terminu związania ofertą. 7.

Termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
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Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
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Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy

pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) jeżeli

z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbędne jest ograniczenie przez

Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia – w takim przypadku zmianie mogą ulec

postanowienia Umowy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia oraz obniżona zostanie wysokość

wynagrodzenia o wartość elementów, których dotyczy to ograniczenie; 2) konieczna jest zmiana terminu

wykonania zamówienia – w przypadku, gdy w zgodnej ocenie Stron, nie ma możliwości dotrzymania

przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

3) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem

zachowania niezmienionej wartości wynagrodzenia netto; b) zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu

Umowy. 3. Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące: a) adresów; b) numerów telefonów; c)

poczty elektronicznej; d) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w imiennej liście

przekazanej Zamawiającemu (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne

przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.

Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających, na dzień składania
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ofert, wymagania określone w siwz. 4. Każda ze stron może jednostronnie dokonać zmian, o których

mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w zakresie jej dotyczącym, powiadamiając o tym pisemnie drugą

Stronę. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-09-17, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> język polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) 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 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

1) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie

zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punków na

podstawie kryteriów opisanych w rozdziale XIII siwz. Jeżeli jednak Wykonawca którego oferta w toku

oceny ofert nie została odrzucona i została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy,
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Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w

postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 2)

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy Pzp. 3) W

przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z

określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4) W przypadku złożenia przez

Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych,

Zamawiający przeliczy te kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego

obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,

że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w

Gdańsku, ul. Jaskółcza 1, 80 - 767 Gdańsk  inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Sztuki

Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku jest Pani Klaudia Skelnik k.skelnik@laznia.pl  Pani/Pana dane

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum

Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku wraz z terenem zewnętrznym prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej

„ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek

podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w

odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do

danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania

Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
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ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18

ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na

podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________ ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej

lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część

nr:
1 Nazwa:

świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

na Dolnym Mieście w Gdańsku wraz z terenem zewnętrznym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ nr 1

zamówienia - świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA na

Dolnym Mieście w Gdańsku, wraz z terenem zewnętrznym, w tym: 1) budynek Centrum Sztuki

Współczesnej Łaźnia w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 1 wraz z terenem zewnętrznym. 2) sprzątanie terenu

zewnętrznego wokół budynku przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku, 3) budynek mieszkalno-użytkowy w

Gdańsku przy ul. Jaskółczej 3 wraz z terenem zewnętrznym. 4) utrzymanie czystości powierzchni

zewnętrznych obiektów małej architektury (czynności okresowe i doraźne): - LKW Gallery i Invisible Gate

– pod wiaduktem ul. Podwale Przedmiejskie w ciągu ulic Szopy/ Kamienna Grobla - Staging Anonymous –

panel w przejściu podziemnym pod ul. Podwale Przedmiejskie w ciągu ulicy Łąkowej. 5) Zamawiający

stosownie do art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

zamówienia, polegające na fizycznym sprzątaniu przez osobę sprzątającą (zgodnie z *art. 22 § 1 ustawy z



10.09.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=543408ff-2a55-439d-9f75-2974fe0dd7fc

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=543408ff-2a55-439d-9f75-2974fe0dd7fc 19/21

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), * art.22 § 1 Kodeks pracy

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 6)

Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę: W przypadku CZĘŚCI

NR 1 Zamówienia – Zamawiający wymaga zatrudnienia 2 osób na umowę o pracę: wymóg dotyczy osób

wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. osób sprzątających: a)

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę Koordynatora oraz dodatkowej 1 osoby do terenu

zewnętrznego.. b) Wykonawca na każde żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające

zatrudnianie osób na podstawie umów o pracę, w szczególności posiadanych za zgodność z oryginałem kopii

umów o pracę z imionami i nazwiskami, bez adresów, bez PESEL pracowników. Zamawiający przewiduje

możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków

związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę. 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90914000-7
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 2019-01-01
 

data zakończenia: 2019-12-31
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena brutto 60,00

Częstotliwość mycia okien i przeszkleń 20,00

Częstotliwość czyszczenia i prania wykładziny dywanowej 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część 2 Nazwa: świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia2 w
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nr: Gdańsku Nowym Porcie wraz z terenem zewnętrznym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. świadczenie

usług w zakresie sprzątania obiektu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia2 w Gdańsku Nowym Porcie wraz

z terenem zewnętrznym. 2. W przypadku CZĘŚCI NR 2 Zamówienia – Zamawiający wymaga zatrudnienia 2

osób na umowę o pracę, wymóg dotyczy osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu

zamówienia tj. osób sprzątających. 1) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę

Koordynatora oraz dodatkowej 1 osoby do terenu zewnętrznego. 2) Wykonawca na każde żądanie

zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnianie osób na podstawie umów o pracę, w

szczególności posiadanych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę z imionami i nazwiskami, bez

adresów, bez PESEL pracowników. Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy w

razie nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnianiem na podstawie

umowy o pracę. 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90914000-7
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 2019-01-01
 

data zakończenia: 2019-12-31
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena brutto 60,00

Częstotliwość mycia okien i przeszkleń 20,00

Częstotliwość czyszczenia i prania foteli kinowych w sali kinowej „KinoPort” 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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