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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101916-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania
2020/S 043-101916

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: PL.2012 + Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. ks. Józefa Poniatowskiego 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PL.2012+ Sp. z o.o.
E-mail: marek.okninski@2012plus.pl 
Tel.:  +48 781799991
Faks:  +48 222959010
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgenarodowy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.pgenarodowy.pl/
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 następujący adres:
Oficjalna nazwa: Sukcesywne usługi sprzątania PGE Narodowego w Warszawie
Adres pocztowy: al. ks. Józefa Poniatowskiego 1
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Okniński
Tel.:  +48 781799991
E-mail: marek.okninski@2012plus.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgenarodowy.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:marek.okninski@2012plus.pl
www.pgenarodowy.pl
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Inny rodzaj: jednoosobowa spółka skarbu państwa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie nieruchomością

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne usługi sprzątania PGE Narodowego w Warszawie

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług sprzątania, czyli wykonania
wszystkich czynności związanych z szeroko rozumianym pojęciem utrzymania porządku i czystości w obiekcie i
na przyległym terenie wokół stadionu PGE Narodowy, a ponadto na obszarze poza bezpośrednim sąsiedztwem
w/w budynku wielofunkcyjnego. Usługi wykonywane będą na powierzchniach konferencyjnych, biurowych,
garażowych oraz na terenach zewnętrznych utwardzonych i zielonych w ramach sprzątania codziennego oraz
podczas wydarzeń stadionowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie Usługi sprzątania, czyli wykonania wszystkich
czynności związanych z szeroko rozumianym pojęciem utrzymania porządku i czystości w obiekcie i na
przyległym terenie wokół PGE Narodowego w Warszawie, a ponadto na obszarze w bezpośrednim sąsiedztwie
w/w budynku wielofunkcyjnego, oznaczonym, jako teren stadionu działkami 12.1 i 12.2 Załącznika nr 1 do
OPZ. Usługa wykonywana będzie również na powierzchniach wynajmowanych przez PL.2012+ najemcom
krótko i długookresowym, w tym w szczególności przeznaczonych do celów organizacji konferencji, wynajmu
powierzchni biurowych i innych powierzchni komercyjnych, garażowych, ciągach komunikacyjnych i innych
wskazanych przez Zamawiającego powierzchniach oraz na wspomnianych wyżej terenach zewnętrznych
utwardzonych i zielonych, w ramach sprzątania bieżącego, podczas wydarzeń stadionowych oraz po ich
zakończeniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego zobowiązany jest wykazać dysponowanie
środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego, o ile środki
te nie są przeznaczone na realizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 500 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego zobowiązany jest wykazać wykonanie
z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, których przedmiot obejmował
świadczenie każdorazowo, nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, usługi sprzątania w budynkach
użyteczności publicznej, których powierzchnia całkowita objęta usługą sprzątania była każdorazowo nie

mniejsza niż 50 000 m2.

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:
Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
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Ze względu na pilną konieczność zapewnienia ciągłości usług objętych przedmiotem przetargu, zachodzi
pilna potrzeba wyboru Wykonawcy zamówienia, a zachowanie terminów wynikających z ustawy może
uniemożliwić konkurencyjny wybór wykonawcy oraz sprawne wprowadzenie nowego wykonawcy w przypadku
rozstrzygnięcia przetargu poprzez wybór innej firmy niż dotychczasowej.

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: 16/03/2020
Czas lokalny: 12:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 15/05/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/03/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Sala Konferencyjna Spółki PL.2012+ Sp. z o.o., al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, POLSKA.

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2020


