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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16649-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi sprzątania
2019/S 009-016649

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
pl. Jana Matejki 13
Kraków
31-157
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Granat
Tel.:  +48 122992042
E-mail: zp@asp.krakow.pl 
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.asp.krakow.pl
Adres profilu nabywcy: www.asp.krakow.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.asp.krakow.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://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:

mailto:zp@asp.krakow.pl
www.asp.krakow.pl
www.asp.krakow.pl
https://www.asp.krakow.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie oraz na terenach przyległych do tych budynków
Numer referencyjny: BZP-3942-1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Akademii
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz na terenach przyległych do tych budynków tj. w Krakowie
przy ul. Smoleńsk 9, Humberta 3, Paderewskiego, Basztowej 18, pl. Matejki 13, Krzemionki 30, Lea 27-29,
Karmelickiej 16, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21 i 38, Radziwiłłowskiej 29/1, Syrokomli 21.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymóg zatrudnienia, przez cały okres realizacji
umowy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia -
na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 – Kodeks pracy t.jedn. Dz.U. z
2018 poz. 917 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji usług zawiera OPZ - załącznik nr 1A do SIWZ
oraz załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.
SIWZ, w tym OPZ, wzór umowy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego https://www.asp.krakow.pl/

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 1 ul. Smoleńsk 9
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300
90610000
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Smoleńsk 9

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Zamawiającego położonym w
Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 (budynek główny wraz z budynkami pomocniczymi) oraz terenu przyległego -
dojścia do budynku i terenu podworca wewnętrznego wraz z pielęgnacją zieleni.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymóg zatrudnienia, przez cały okres realizacji
umowy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia -

https://www.asp.krakow.pl/
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na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 – Kodeks pracy t.jedn. Dz.U. z
2018 poz. 917 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacjji usług zawiera OPZ - załącznik nr 1A do SIWZ
oraz załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.
SIWZ, w tym OPZ, wzór umowy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego https://www.asp.krakow.pl/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z uwzględnieniem następującego prawa opcji (zgodnie w art. 34 ust.
5 ustawy Pzp) leżącego po stronie Zamawiającego, odrębnie dla każdej części zdefiniowanej w niniejszej SIWZ,
w tym w niniejszym rozdz.:
1) W ramach opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowo ponad zamówienie
podstawowe świadczenia usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, które okażą się niezbędne w
związku z nadzwyczajnymi potrzebami (wystawy, wernisaże, konferencje, itp.), a których sumaryczna wartość
nie może przekroczyć 3 % wartości umowy brutto;
2) Świadczenie usług, o których mowa wyżej odbywać się będzie w oparciu o doraźne zlecenia Zamawiającego
przekazywane Wykonawcy e-mailem przez przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Działu
Administracyjno-Gospodarczego lub jego Zastępcę, z wyprzedzeniem 48-ch godzin.
3) Podstawę rozliczenia zleceń dodatkowych stanowić będzie ryczałtowa stawka godzinowa za świadczenie
usługi stanowiącej przedmiot umowy przez jednego pracownika Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4) Rozliczenie dodatkowych usług, o których mowa następować będzie na podstawie odrębnych faktur oraz
na podstawie podpisanego protokołu odbioru usługi, w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT za te dodatkowe usługi.

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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości dla niniejszej części
nr 1 - 8 000, 00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 2 ul. Humberta 3
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

https://www.asp.krakow.pl/
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90911200
90911300
90610000
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Humberta 3

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Zamawiającego położonym w
Krakowie przy ul. Humberta 3 oraz terenu przyległego - dojścia do budynku wraz z pielęgnacją zieleni.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymóg zatrudnienia, przez cały okres realizacji
umowy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia -
na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 VI 1974 – Kodeks pracy t.jedn.Dz.U. z
2018 poz. 917 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacjji usług zawiera OPZ - załącznik nr 1A do SIWZ
oraz załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.
SIWZ, w tym OPZ, wzór umowy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego https://www.asp.krakow.pl/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z uwzględnieniem następującego prawa opcji (zgodnie w art. 34 ust.
5 ustawy Pzp) leżącego po stronie Zamawiającego, odrębnie dla każdej części zdefiniowanej w niniejszej SIWZ,
w tym w niniejszym rozdz.:
1) W ramach opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowo ponad zamówienie
podstawowe świadczenia usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, które okażą się niezbędne w
związku z nadzwyczajnymi potrzebami (wystawy, wernisaże, konferencje, itp.), a których sumaryczna wartość
nie może przekroczyć 3 % wartości umowy brutto;
2) Świadczenie usług, o których mowa wyżej odbywać się będzie w oparciu o doraźne zlecenia Zamawiającego
przekazywane Wykonawcy e-mailem przez przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Działu
Administracyjno-Gospodarczego lub jego Zastępcę, z wyprzedzeniem 48-ch godzin.
3) Podstawę rozliczenia zleceń dodatkowych stanowić będzie ryczałtowa stawka godzinowa za świadczenie
usługi stanowiącej przedmiot umowy przez jednego pracownika Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

https://www.asp.krakow.pl/
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4) Rozliczenie dodatkowych usług, o których mowa następować będzie na podstawie odrębnych faktur oraz
na podstawie podpisanego protokołu odbioru usługi, w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT za te dodatkowe usługi.

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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości dla niniejszej części
nr 2 - 4 000, 00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 3 ul. Paderewskiego,ul. Basztowa 18 wraz z aulą, Plac Matejki 13
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300
90610000
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków ul. Paderewskiego, ul. Basztowa 18 wraz z aulą, Plac Matejki 13

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Zamawiającego położonych w
Krakowie przy ul. Paderewskiego, Basztowej 18 wraz z aulą, Plac Matejki 13 (kompleks budynków) oraz terenu
przyległego - dojścia do budynków.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymóg zatrudnienia, przez cały okres realizacji
umowy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia -
na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 VI 1974 – Kodeks pracy t.jedn.Dz.U. z
2018 poz. 917 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacjji usług zawiera OPZ - załącznik nr 1A do SIWZ
oraz załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.
SIWZ, w tym OPZ, wzór umowy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego https://www.asp.krakow.pl/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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

https://www.asp.krakow.pl/
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z uwzględnieniem następującego prawa opcji (zgodnie w art. 34 ust.
5 ustawy Pzp) leżącego po stronie Zamawiającego, odrębnie dla każdej części zdefiniowanej w niniejszej SIWZ,
w tym w niniejszym rozdz.:
1) W ramach opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowo ponad zamówienie
podstawowe świadczenia usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, które okażą się niezbędne w
związku z nadzwyczajnymi potrzebami (wystawy, wernisaże, konferencje, itp.), a których sumaryczna wartość
nie może przekroczyć 3 % wartości umowy brutto;
2) Świadczenie usług, o których mowa wyżej odbywać się będzie w oparciu o doraźne zlecenia Zamawiającego
przekazywane Wykonawcy e-mailem przez przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Działu
Administracyjno-Gospodarczego lub jego Zastępcę, z wyprzedzeniem 48-ch godzin.
3) Podstawę rozliczenia zleceń dodatkowych stanowić będzie ryczałtowa stawka godzinowa za świadczenie
usługi stanowiącej przedmiot umowy przez jednego pracownika Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4) Rozliczenie dodatkowych usług, o których mowa następować będzie na podstawie odrębnych faktur oraz
na podstawie podpisanego protokołu odbioru usługi, w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT za te dodatkowe usługi.

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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości dla niniejszej części
nr 3 - 12 000, 00 zł (dwanaście tysięcy złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 4 ul. Krzemionki 30
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul.Krzemionki 30

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Zamawiającego położonym w
Krakowie przy ul. Krzemionki 30;
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymóg zatrudnienia, przez cały okres realizacji
umowy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia -
na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 VI 1974 – Kodeks pracy t.jedn.Dz.U. z
2018 poz. 917 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacjji usług zawiera OPZ - załącznik nr 1A do SIWZ
oraz załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.
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SIWZ, w tym OPZ, wzór umowy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego https://www.asp.krakow.pl/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z uwzględnieniem następującego prawa opcji (zgodnie w art. 34 ust.
5 ustawy Pzp) leżącego po stronie Zamawiającego, odrębnie dla każdej części zdefiniowanej w niniejszej SIWZ,
w tym w niniejszym rozdz.:
1) W ramach opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowo ponad zamówienie
podstawowe świadczenia usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, które okażą się niezbędne w
związku z nadzwyczajnymi potrzebami (wystawy, wernisaże, konferencje, itp.), a których sumaryczna wartość
nie może przekroczyć 3 % wartości umowy brutto;
2) Świadczenie usług, o których mowa wyżej odbywać się będzie w oparciu o doraźne zlecenia Zamawiającego
przekazywane Wykonawcy e-mailem przez przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Działu
Administracyjno-Gospodarczego lub jego Zastępcę, z wyprzedzeniem 48-ch godzin.
3) Podstawę rozliczenia zleceń dodatkowych stanowić będzie ryczałtowa stawka godzinowa za świadczenie
usługi stanowiącej przedmiot umowy przez jednego pracownika Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4) Rozliczenie dodatkowych usług, o których mowa następować będzie na podstawie odrębnych faktur oraz
na podstawie podpisanego protokołu odbioru usługi, w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT za te dodatkowe usługi.

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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości dla niniejszej części
nr 4 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 5 ul. Lea 27-29
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300
90610000
90620000

https://www.asp.krakow.pl/


Dz.U./S S9
14/01/2019
16649-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 20

14/01/2019 S9
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8 / 20

90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Lea 27-29

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Zamawiającego położonym w
Krakowie przy ul. Lea 27-29 oraz terenu przyległego - dojścia do budynku i terenu podworca wewnętrznego
wraz z pielęgnacją zieleni;
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymóg zatrudnienia, przez cały okres realizacji
umowy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia -
na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 VI 1974 – Kodeks pracy t.jedn.Dz.U. z
2018 poz. 917 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacjji usług zawiera OPZ - załącznik nr 1A do SIWZ
oraz załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.
SIWZ, w tym OPZ, wzór umowy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego https://www.asp.krakow.pl/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z uwzględnieniem następującego prawa opcji (zgodnie w art. 34 ust.
5 ustawy Pzp) leżącego po stronie Zamawiającego, odrębnie dla każdej części zdefiniowanej w niniejszej SIWZ,
w tym w niniejszym rozdz.:
1) W ramach opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowo ponad zamówienie
podstawowe świadczenia usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, które okażą się niezbędne w
związku z nadzwyczajnymi potrzebami (wystawy, wernisaże, konferencje, itp.), a których sumaryczna wartość
nie może przekroczyć 3 % wartości umowy brutto;
2) Świadczenie usług, o których mowa wyżej odbywać się będzie w oparciu o doraźne zlecenia Zamawiającego
przekazywane Wykonawcy e-mailem przez przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Działu
Administracyjno-Gospodarczego lub jego Zastępcę, z wyprzedzeniem 48-ch godzin.
3) Podstawę rozliczenia zleceń dodatkowych stanowić będzie ryczałtowa stawka godzinowa za świadczenie
usługi stanowiącej przedmiot umowy przez jednego pracownika Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4) Rozliczenie dodatkowych usług, o których mowa następować będzie na podstawie odrębnych faktur oraz
na podstawie podpisanego protokołu odbioru usługi, w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT za te dodatkowe usługi.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

https://www.asp.krakow.pl/
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości dla niniejszej części
nr 5 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 6 ul. Karmelicka 16
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300
90610000
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Karmelicka 16

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Zamawiającego położonym
w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16 oraz terenu przyległego - dojścia do budynku i terenu podworca
wewnętrznego.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymóg zatrudnienia, przez cały okres realizacji
umowy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia -
na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 VI 1974 – Kodeks pracy t.jedn.Dz.U. z
2018 poz. 917 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacjji usług zawiera OPZ - załącznik nr 1A do SIWZ
oraz załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.
SIWZ, w tym OPZ, wzór umowy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego https://www.asp.krakow.pl/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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:

https://www.asp.krakow.pl/
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Przedmiot zamówienia będzie realizowany z uwzględnieniem następującego prawa opcji (zgodnie w art. 34 ust.
5 ustawy Pzp) leżącego po stronie Zamawiającego, odrębnie dla każdej części zdefiniowanej w niniejszej SIWZ,
w tym w niniejszym rozdz.:
1) W ramach opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowo ponad zamówienie
podstawowe świadczenia usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, które okażą się niezbędne w
związku z nadzwyczajnymi potrzebami (wystawy, wernisaże, konferencje, itp.), a których sumaryczna wartość
nie może przekroczyć 3 % wartości umowy brutto;
2) Świadczenie usług, o których mowa wyżej odbywać się będzie w oparciu o doraźne zlecenia Zamawiającego
przekazywane Wykonawcy e-mailem przez przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Działu
Administracyjno-Gospodarczego lub jego Zastępcę, z wyprzedzeniem 48-ch godzin.
3) Podstawę rozliczenia zleceń dodatkowych stanowić będzie ryczałtowa stawka godzinowa za świadczenie
usługi stanowiącej przedmiot umowy przez jednego pracownika Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4) Rozliczenie dodatkowych usług, o których mowa następować będzie na podstawie odrębnych faktur oraz
na podstawie podpisanego protokołu odbioru usługi, w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT za te dodatkowe usługi.

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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości dla niniejszej części
nr 6 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 7 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300
90610000
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków,ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Zamawiającego położonym w
Krakowie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21 oraz terenu przyległego - dojścia do budynku i terenu podworca
wewnętrznego;
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymóg zatrudnienia, przez cały okres realizacji
umowy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia -
na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 VI 1974 – Kodeks pracy t.jedn.Dz.U. z
2018 poz. 917 z późn. zm.).
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacjji usług zawiera OPZ - załącznik nr 1A do SIWZ
oraz załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.
SIWZ, w tym OPZ, wzór umowy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego https://www.asp.krakow.pl/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z uwzględnieniem następującego prawa opcji (zgodnie w art. 34 ust.
5 ustawy Pzp) leżącego po stronie Zamawiającego, odrębnie dla każdej części zdefiniowanej w niniejszej SIWZ,
w tym w niniejszym rozdz.:
1) W ramach opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowo ponad zamówienie
podstawowe świadczenia usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, które okażą się niezbędne w
związku z nadzwyczajnymi potrzebami (wystawy, wernisaże, konferencje, itp.), a których sumaryczna wartość
nie może przekroczyć 3 % wartości umowy brutto;
2) Świadczenie usług, o których mowa wyżej odbywać się będzie w oparciu o doraźne zlecenia Zamawiającego
przekazywane Wykonawcy e-mailem przez przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Działu
Administracyjno-Gospodarczego lub jego Zastępcę, z wyprzedzeniem 48-ch godzin.
3) Podstawę rozliczenia zleceń dodatkowych stanowić będzie ryczałtowa stawka godzinowa za świadczenie
usługi stanowiącej przedmiot umowy przez jednego pracownika Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4) Rozliczenie dodatkowych usług, o których mowa następować będzie na podstawie odrębnych faktur oraz
na podstawie podpisanego protokołu odbioru usługi, w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT za te dodatkowe usługi.

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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości dla niniejszej części
nr 7 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 8 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300

https://www.asp.krakow.pl/
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Zamawiającego położonym w
Krakowie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymóg zatrudnienia, przez cały okres realizacji
umowy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia -
na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 VI 1974 – Kodeks pracy t.jedn.Dz.U. z
2018 poz. 917 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacjji usług zawiera OPZ - załącznik nr 1A do SIWZ
oraz załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.
SIWZ, w tym OPZ, wzór umowy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego https://www.asp.krakow.pl/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z uwzględnieniem następującego prawa opcji (zgodnie w art. 34 ust.
5 ustawy Pzp) leżącego po stronie Zamawiającego, odrębnie dla każdej części zdefiniowanej w niniejszej SIWZ,
w tym w niniejszym rozdz.:
1) W ramach opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowo ponad zamówienie
podstawowe świadczenia usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, które okażą się niezbędne w
związku z nadzwyczajnymi potrzebami (wystawy, wernisaże, konferencje, itp.), a których sumaryczna wartość
nie może przekroczyć 3 % wartości umowy brutto;
2) Świadczenie usług, o których mowa wyżej odbywać się będzie w oparciu o doraźne zlecenia Zamawiającego
przekazywane Wykonawcy e-mailem przez przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Działu
Administracyjno-Gospodarczego lub jego Zastępcę, z wyprzedzeniem 48-ch godzin.
3) Podstawę rozliczenia zleceń dodatkowych stanowić będzie ryczałtowa stawka godzinowa za świadczenie
usługi stanowiącej przedmiot umowy przez jednego pracownika Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4) Rozliczenie dodatkowych usług, o których mowa następować będzie na podstawie odrębnych faktur oraz
na podstawie podpisanego protokołu odbioru usługi, w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT za te dodatkowe usługi.

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

https://www.asp.krakow.pl/
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości dla niniejszej części
nr 8 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 9 ul. Radziwiłłowska 29/1
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90911300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Radziwiłłowska 29/1

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Zamawiającego położonym w
Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 29/1.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymóg zatrudnienia, przez cały okres realizacji
umowy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia -
na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 VI 1974 – Kodeks pracy t.jedn.Dz.U. z
2018 poz. 917 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacjji usług zawiera OPZ - załącznik nr 1A do SIWZ
oraz załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.
SIWZ, w tym OPZ, wzór umowy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego https://www.asp.krakow.pl/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z uwzględnieniem następującego prawa opcji (zgodnie w art. 34 ust.
5 ustawy Pzp) leżącego po stronie Zamawiającego, odrębnie dla każdej części zdefiniowanej w niniejszej SIWZ,
w tym w niniejszym rozdz.:
1) W ramach opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowo ponad zamówienie
podstawowe świadczenia usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, które okażą się niezbędne w
związku z nadzwyczajnymi potrzebami (wystawy, wernisaże, konferencje, itp.), a których sumaryczna wartość
nie może przekroczyć 3 % wartości umowy brutto;

https://www.asp.krakow.pl/
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2) Świadczenie usług, o których mowa wyżej odbywać się będzie w oparciu o doraźne zlecenia Zamawiającego
przekazywane Wykonawcy e-mailem przez przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Działu
Administracyjno-Gospodarczego lub jego Zastępcę, z wyprzedzeniem 48-ch godzin.
3) Podstawę rozliczenia zleceń dodatkowych stanowić będzie ryczałtowa stawka godzinowa za świadczenie
usługi stanowiącej przedmiot umowy przez jednego pracownika Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4) Rozliczenie dodatkowych usług, o których mowa następować będzie na podstawie odrębnych faktur oraz
na podstawie podpisanego protokołu odbioru usługi, w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT za te dodatkowe usługi.

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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości dla niniejszej części
nr 9 - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 10 ul. Syrokomli 21
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków, ul. Syrokomli 21

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi sprzątania terenu przyległego - dojścia do budynku przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymóg zatrudnienia, przez cały okres realizacji
umowy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia -
na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 VI 1974 – Kodeks pracy t.jedn.Dz.U. z
2018 poz. 917 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacjji usług zawiera OPZ - załącznik nr 1A do SIWZ
oraz załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.
SIWZ, w tym OPZ, wzór umowy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego https://www.asp.krakow.pl/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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

https://www.asp.krakow.pl/
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z uwzględnieniem następującego prawa opcji (zgodnie w art. 34 ust.
5 ustawy Pzp) leżącego po stronie Zamawiającego, odrębnie dla każdej części zdefiniowanej w niniejszej SIWZ,
w tym w niniejszym rozdz.:
1) W ramach opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowo ponad zamówienie
podstawowe świadczenia usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, które okażą się niezbędne w
związku z nadzwyczajnymi potrzebami (wystawy, wernisaże, konferencje, itp.), a których sumaryczna wartość
nie może przekroczyć 3 % wartości umowy brutto;
2) Świadczenie usług, o których mowa wyżej odbywać się będzie w oparciu o doraźne zlecenia Zamawiającego
przekazywane Wykonawcy e-mailem przez przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Działu
Administracyjno-Gospodarczego lub jego Zastępcę, z wyprzedzeniem 48-ch godzin.
3) Podstawę rozliczenia zleceń dodatkowych stanowić będzie ryczałtowa stawka godzinowa za świadczenie
usługi stanowiącej przedmiot umowy przez jednego pracownika Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4) Rozliczenie dodatkowych usług, o których mowa następować będzie na podstawie odrębnych faktur oraz
na podstawie podpisanego protokołu odbioru usługi, w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT za te dodatkowe usługi.

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
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości dla niniejszej części
nr 10 - 150, 00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)

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:
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie niższą niż:
Dla Części nr 1 - 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Dla Części nr 2 - 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Dla Części nr 3 - 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Dla Części nr 4 - 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Dla Części nr 5 - 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Dla Części nr 6 - 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Dla Części nr 7 - 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Dla Części nr 8 - 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Dla Części nr 9 - 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Dla Części nr 10 - 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
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Warunek musi być spełniony dla każdej części zamówienia oddzielnie, tj. wykonawcy składający oferty
na więcej niż jedną część zamówienia zobowiązani są posiadać ubezpieczenie w wysokości stanowiącej
odpowiednią sumę ww. kwot.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę, na wezwanie
Zamawiającego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na określoną w warunku sumę
gwarancyjną. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
spełnia - nie spełnia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Do części nr 10: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Do części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9: Zamawiający określa minimalne warunki w zakresie posiadania zdolności
zawodowej (doświadczenia):
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych -
wykonuje):
Dla CZĘŚCI NR 1: co najmniej 1 (jedno) zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania
czystości w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 3 500 m2, trwające w sposób ciągły
przez okres minimum 9 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu.
Dla CZĘŚCI NR 2: co najmniej 1 (jedno) zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania
czystości w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 2 000 m2, trwające w sposób ciągły
przez okres minimum 9 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu.
Dla CZĘŚCI NR 3: co najmniej 1 (jedno) zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania
czystości w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 4 500 m2, trwające w sposób ciągły
przez okres minimum 9 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu.
Dla CZĘŚCI NR 4: co najmniej 1 (jedno) zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania
czystości w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 300 m2 trwające w sposób ciągły
przez okres minimum 9 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu.
Dla CZĘŚCI NR 5: co najmniej 1 (jedno) zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania
czystości w obiektach 9 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu.
Dla CZĘŚCI NR 6: co najmniej 1 (jedno) zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania
czystości w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 1 500 m2 trwające w sposób ciągły
przez okres minimum 9 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu.
Dla CZĘŚCI NR 7: co najmniej 1 (jedno) zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania
czystości w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 400 m2 trwające w sposób ciągły
przez okres minimum 9 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu.
Dla CZĘŚCI NR 8: co najmniej 1 (jedno) zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania
czystości w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 300 m2 trwające w sposób ciągły
przez okres minimum 9 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu.
Dla CZĘŚCI NR 9: co najmniej 1 (jedno) zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania
czystości w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 50 m2 trwające w sposób ciągły przez
okres minimum 9 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu.
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Warunek musi być spełniony dla każdej części zamówienia oddzielnie tj. wykonawcy składający oferty na więcej
niż jedną część winni odpowiednio zasumować poszczególne wymagane dla części wielkości powierzchni, przy
zachowaniu pozostałych wymogów określonych w warunku.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę, na wezwanie
Zamawiającego, wykazu usług sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ wraz z dowodami
należytego ich wykonania lub wykonywania.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia

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:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu
zamówienia, którego oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o kryteria oceny ofert. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % ceny ofertowej (ceny brutto zamówienia podstawowego). Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy. Szczegółowe warunki realizacji zawiera
SIWZ, w szczególności załącznik nr 4 - wzór umowy, dostępne na stronie internetowej Zamawiającego https://
www.asp.krakow.pl Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki ich wprowadzenia do umowy opisane
są we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ dostępne na stronie internetowej Zamawiającego https://
www.asp.krakow.pl

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

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.1.4) 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: 15/02/2019
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

https://www.asp.krakow.pl
https://www.asp.krakow.pl
https://www.asp.krakow.pl
https://www.asp.krakow.pl
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Data: 15/02/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego prowadzącego przetarg - w budynku Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, pl. Jana Matejki 13, I piętro, pok. nr 101 (Sala Senacka).
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, nie
podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp..
Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku
podstaw wykluczenia, które składa Wykonawca:
1.Wraz z ofertą - oświadczenie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, dalej „JEDZ”, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ;
2.Wraz z ofertą - oryginał dokumentu stanowiącego zobowiązanie podmiotu trzeciego, którego wzór stanowi
załącznik nr 6 do SIWZ (wymagane tylko przy poleganiu przez wykonawcę na zasobach podmiotów trzecich);
3.W terminie 3 dni o dnia opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, bez
wezwania ze strony Zamawiającego– oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
4.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień ich złożenia –
dotyczy tylko wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
1) dla poszczególnych części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - potwierdzający spełnianie
warunku określonego w Rozdz. V. ust. 1 pkt. 3 SIWZ.
2) Dla poszczególnych części nr 1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,10: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł dla poszczególnych części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9
oraz w części nr 10 na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 50 000, 00 zł (np. aktualna polisa OC),
potwierdzający spełnianie warunku określonego w Rozdz. V. ust. 1 pkt. 2 SIWZ
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 21 ustawy Pzp,
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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7) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków
8) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;
Uwaga! Ze względu na ograniczona liczbę znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowe infomacje na
temat przedmiotu zamówienia, warunków udziału, dokumentów i oświadczeń, warunków umowy, w tym jej
ewentualnej zmiany zostały określone w SIWZ I załącznikach do niej, zamieszczonych na stronie intrnetowej
Zamawiającego pod adresem: https://www.asp.krakow.pl/

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie składa Wykonawca, a także inny podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:

https://www.asp.krakow.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych zawarte w Dziale VI, art. 179 - art. 198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2019

https://www.uzp.gov.pl/kio

