Ogłoszenie nr 2021/BZP 00050443/01 z dnia 2021-05-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 193078050
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac 2 Miast 1
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-344
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.7.) Numer telefonu: 784-073-119
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ergoarena.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://halagdansksopot.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b6abad7-b1a7-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00050443/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-10 18:12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00028233/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie czystości obiektu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://halagdansksopot.eu/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2021/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://halagdansksopot.eu/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2021/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: poczta
email
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021 ZP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
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4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w ramach codziennego
funkcjonowania obiektu oraz przed, podczas i po imprezach odbywających się w obiekcie ERGO
ARENA, a także sprzątanie terenu przyległego
4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Możliwość zwiększenia całego zakresu zamówienia w każdej z pozycji maksymalnie o 10%.
Opcja będzie polegać na: zwiększeniu zakresu zamówienia w okresie realizacji zamówienia i/lub
wydłużeniu okresu realizacji umowy o 1 miesiąc. Zamawiający przekaże oświadczenie
wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż w terminie do 30 dni przed
zakończeniem realizacji umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: wszyscy, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wartość sprzątania pomieszczeń administracji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał minimum 3 zamówień polegające
na utrzymaniu czystości w obiekcie zamkniętym o powierzchni sprzątania minimum 20.000m/2
przez okres co najmniej 5 miesięcy, przy częstotliwości sprzątania obiektu min. 5 razy w
tygodniu, każde o wartości min. 450.000zł brutto.Zamawiający dopuszcza wykazanie minimum 2
wykonanych zamówień pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących powierzchni min.
40.000m/2 oraz min. 10 miesięcy ciągłości usługi przy częstotliwości prac w sprzątanym
obiekcie min. 5 razy w tygodniu oraz wartości łącznej wykonanych usług minimum 1.350.000,00
zł bruttoPrzez obiekt zamknięty należy rozumieć zamknięty katalog obiektów odpowiadający
definicji z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ws. warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.W przypadku składania
oferty przez wykonawców występujących wspólnie minimum 1 wykonawca musi spełnić ten
warunek.Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie uzyskał łączny przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów w wysokości nie mniejszej niż 1 milion złotych.W przypadku składania oferty przez
wykonawców występujących wspólnie wykonawcy mogą spełnić ten warunek łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert wraz z dowodami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie.2)
Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe w części opisującej przychód, jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz
zobowiązania i należności.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy 2) Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy)3) Pełnomocnictwo (jeżeli
dotyczy)4) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

7000
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wskazano w swz
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-21 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-21 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 1000
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby
wykonawców:

bez ograniczeń
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski tel. 784-073-119

2021-05-10 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

