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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544122-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi sprzątania
2022/S 192-544122

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 193078050
Adres pocztowy: Plac 2 Miast 1
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski
E-mail: przetargi@ergoarena.pl 
Tel.:  +48 784073119
Adresy internetowe:
Główny adres: https://halagdansksopot.eu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://halagdansksopot.eu/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2022/
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 adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości hali ERGO ARENA

Numer referencyjny: 6/2022 ZP

II.1.2) Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w ramach codziennego funkcjonowania obiektu oraz 
przed, podczas i po imprezach

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w ramach codziennego funkcjonowania obiektu oraz 
przed, podczas i po imprezach

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość sprzątania pomieszczeń administracji (poz.1) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje w ramach prawa 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.

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.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 1 500 000 złotych. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie wykonawcy 
mogą spełnić ten warunek łącznie.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 zamówienia polegające na utrzymaniu czystości w 
obiekcie zamkniętym o powierzchni sprzątania minimum 20.000m/2 przez okres co najmniej 10 miesięcy, przy 
częstotliwości sprzątania obiektu min. 5 razy w tygodniu, każde o wartości min. 800.000 zł brutto. Zamawiający 
dopuszcza wykazanie mniejszej ilości wykonanych zamówień pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących 
powierzchni min. 60.000 m/2 oraz min. 10 miesięcy ciągłości usługi przy częstotliwości prac w sprzątanym 
obiekcie min. 5 razy w tygodniu oraz wartości łącznej wykonanych usług minimum 2.400.000,00 zł brutto 
Przez obiekt zamknięty należy rozumieć budynek użyteczności publicznej przeznaczony dla administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, 
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz 
inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności 
publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. W przypadku składania oferty przez wykonawców 
występujących wspólnie minimum 1 wykonawca musi spełnić ten warunek.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
wskazano w SWZ

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/11/2022
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
miniportal.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wymagane wadium 10.000 Osoba do kontaktów Sławomir Piotrowski tel. 784-073-119

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2022
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