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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

SKARB PAŃSTWA-ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
aL.IX WIEKÓW KIELC 3
KIELCE
25-516
Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Domagała
Tel.:  +48 413421174
E-mail: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl 
Faks:  +48 413430696
Kod NUTS: PL721
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kielce.uw.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
„Świadczenie usług utrzymania czystości i wykonywanie prac porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”
Numer referencyjny: AG.I.272.1.27.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług utrzymana czystości i wykonywanie
prac porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w budynkach
umiejscowionych na terenie miasta Kielce.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

mailto:sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 860 375.40 PLN / Najdroższa oferta: 1 781 394.00 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90919200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług utrzymana czystości i wykonywanie
prac porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w budynkach
umiejscowionych na terenie miasta Kielce.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
3.Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp i określa je stosownie do
art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp.
4.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób,
które przy realizacji zamówienia będą wykonywać czynności sprzątania pomieszczeń w tym mycia powierzchni
przeszklonych (np. drzwi, okien itp.) i metalowych (np. wind, balustrad itp.).
5.Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp i określa je stosownie
do art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp.
6.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: 2 osób bezrobotnych, o
których mowa w ustawie z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1265 zm.) i powierzenia tym osobą czynności związanych z faktyczną realizacją zamówienia.
7.Zamawiający dopuszcza połączenie przez Wykonawcę wymogu Zamawiającego opisanego w ust. 4 i ust. 3.
8.Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności, składające się na przedmiot umowy, które muszą być
realizowane przez pracowników Wykonawcy lub pracowników Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.
1502, z późn. zm.) będą wykonywane przez osoby wskazane przez Wykonawcę, których wykaz Wykonawca
zobowiązany jest sporządzić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przekazać Zamawiającemu. W
przypadku zmiany osób realizujących powyższe czynności Wykonawca zobowiązany jest przed dopuszczeniem
danej osoby do realizacji przedmiotu umowy powiadomić o tym na piśmie Zamawiającego.
9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności oraz do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust.
6.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
I dokonywania ich oceny,
b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
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c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10. Wykaz dowodów jakich Zamawiający będzie żądał na potwierdzenie zatrudnienia na umowę o pracę
oraz zatrudnienia osób bezrobotnych został szczegółowo opisany w Rozdz. IV ust 10 SIWZ oraz w § 3 ust. 3
Projektu umowy - Załączniku nr 7 do SIWZ.
11. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy czym nie mogą one stanowić więcej
niż10 % liczby wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca
do realizacji niniejszego zamówienia skieruje osoby niepełnosprawne, wówczas wraz z wykazem osób, o
którym mowa w ust. 8 zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, w którym zostaną wskazane osoby
niepełnosprawne.
12. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił każdego dnia min. 24 osoby
(dla serwisu zwykłego min. 16 osób, a dla serwisu dyżurnego min. 8 osób).
13. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej obiektów/ budynków/
pomieszczeń przeznaczonych do sprzątania, w celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty,
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena z wagą 60 % oraz termin płatności faktury z
wagą 40 %. Kryterium zostało opisane w Rozdz. XXIV SIWZ.
2. W zakresie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) Zamawiający zamieścił wszelkie istotne
informacje w Rozdz. III SIWZ.

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-462540

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462540-2018:TEXT:PL:HTML
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/12/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
Wrocław
53-111
Polska
Kod NUTS: PL514
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 603 408.96 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 860 375.40 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

