
Warszawa: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku oraz 
wykonywanie prac porządkowych na posesji wokół budynku Agencji Oceny Technologii 
Medycznych (sprawa nr 12/2011) Numer ogłoszenia: 316053 - 2011; data zamieszczenia: 
02.12.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Agencja Oceny Technologii Medycznych , ul. Krasickiego 26, 02-
611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe sprzątanie i 
utrzymanie czystości w budynku oraz wykonywanie prac porządkowych na posesji wokół 
budynku Agencji Oceny Technologii Medycznych (sprawa nr 12/2011). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowe 
sprzątanie i utrzymania czystości w budynku oraz wykonywanie prac porządkowych na 
posesji wokół budynku Agencji Oceny Technologii Medycznych.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o 

którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamawiający udzieli zamówień 
uzupełniających w razie konieczności zapewnienia ciągłości świadczenia usług 
kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w sytuacji nie wyłonienia nowego 
wykonawcy w związku z przedłuŜającą się procedurą przetargową na nowego 
wykonawcę tejŜe usługi 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
miesiącach: 12. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoŜy oświadczenie z art. 22 
ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 
i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki 
wykonawca spełnił 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych równieŜ wykonuje, co najmniej 3 zamówienia 
polegające na świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych o wartości 
40.000,00 zł brutto kaŜde, oraz kiedy złoŜy oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp. 
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą 
spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i 
dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki 
wykonawca spełnił 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoŜy oświadczenie z art. 22 
ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 



i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki 
wykonawca spełnił 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoŜy oświadczenie z art. 22 
ustawy Pzp, oraz złoŜy wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu 
zamówienia (min. 3 osoby do świadczenia usług sprzątania wewnątrz budynku 
oraz min. 1 osoba do świadczenia prac porządkowych na posesji i przy posesji) 
z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełniania ww. 
warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu 
o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
niniejszym ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, iŜ ww. warunki wykonawca spełnił 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoŜy oświadczenie z art. 22 
ustawy Pzp; oraz kiedy wykaŜe, Ŝe posiada opłaconą polisę a w przypadku jej 
braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zmówienia na kwotę min. 40.000,00 zł 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 



wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 



całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1) zmiana ceny brutto Umowy, w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od towarów 
i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 2) zmiany ceny netto i brutto 
Umowy, w przypadku wprowadzenia nowych przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, 3) zmniejszenie ceny ryczałtowej netto i brutto, 4) zmniejszenia lub 
zwiększenie zakresu świadczonej usługi w ramach całkowitej wartości brutto umowy, 
polegające na zwiększeniu częstotliwości wykonywanych usług bądź zmiany ich 
harmonogramu lub dodaniu nowych czynności konserwatorskich, porządkowych lub 
związanych z zapewnieniem czystości w Obiekcie, 5) wymiany pracowników Wykonawcy 
zgłoszonych w ofercie do pracy na obiekcie Zamawiającego, na innych zaproponowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego z zastrzeŜeniem warunków 
przedmiotowych określonych w SIWZ, 6) zmiany harmonogramu wykonywanych Usług, 7) 
zmiany terminu rozpoczęcia realizacji Umowy w razie wystąpienia okoliczności, których nie 
dało się przewidzieć z proporcjonalnym wygłuszeniem terminu obowiązywania Umowy, 8) 
skrócenie terminu realizacji Umowy z proporcjonalnym zmniejszeniem jej wartości, 9) kaŜdą 
zmianę w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniŜenia kosztów realizacji 
Usługi z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego charakteru oraz zasady 
proporcjonalności wynagrodzenia, 10) zmianę podwykonawców uczestniczących w realizacji 
zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym lub wyłączenie 
podwykonawcy z udziału w realizacji zamówienia. JeŜeli wykonawca polegał na wiedzy i 
doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien 
spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa określone w postępowaniu na wykonanie 
zamówienia, co podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia, 11) w przypadku 



samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje moŜliwość 
przystąpienia do zobowiązania podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie do 
podania zakresu udziału podwykonawców i powodów włączenia ich do realizacji Umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.aotm.gov.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Agencji 
Oceny Technologii Medycznych, ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa. Biuro Prezesa. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  14.12.2011 godzina 15:00, miejsce: Agencji Oceny Technologii Medycznych, ul. I. 
Krasickiego 26, 02-611 Warszawa. Sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 

 


