Ogłoszenie nr 2022/BZP 00009368/01 z dnia 2022-01-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sprzątania powierzchni biurowych w budynkach Sądu Rejonowego w
Siedlcach wraz z utrzymaniem czystości na terenie zewnętrznym przylegającym do budynków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Siedlcach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324949
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kazimierzowska 31 A
1.5.2.) Miejscowość: Siedlce
1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki
1.5.7.) Numer telefonu: 256400881
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: srsiedlce@siedlce.sr.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.siedlce.sr.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

sąd
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości
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:

Świadczenie usług sprzątania powierzchni biurowych w budynkach Sądu Rejonowego w
Siedlcach wraz z utrzymaniem czystości na terenie zewnętrznym przylegającym do budynków
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fc02744-71f5-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00009368/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-10 12:47
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00025964/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi sprzątania powierzchni biurowych wraz z utrzymaniem czystości na terenie
zewnętrznym w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 A, oraz
przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach
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 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl/
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: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez system
zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości,
zwany dalej Systemem.
System do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz składania ofert, oświadczeń i
dokumentów dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl 6. Komunikacja
Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności, przekazywanie wezwań i
zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania, dokumentów, oświadczeń, pytań, wniosków w ramach
postępowania odbywa się za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika
Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem zakładki
„Pytania do postępowania”.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Ofertę
należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
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
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3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE.
L.2016.119.1) zwanej dalej „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska
31a, 08-110 Siedlce, reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Siedlcach.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Siedlce jest Pani Zofia Gałązka,
kontakt: adres e-mail: IOD-SR-Siedlce@siedlce.sr.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności weryfikacja
okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz podpisanie umowy z
wybranym Wykonawcą. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz. .2021. 1229 ze zm.)zwanej dalej „ustawą Pzp”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, czyli przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie
krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron. Następnie dokumentacja jest archiwizowana
zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U.2019.553 ze zm.).
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących,
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
● na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
● na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych,
● na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
● prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Pani/Pana, narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
● w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
● prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
● na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Zam. Publ. 1 / 2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
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4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach: Sądu Rejonowego w Siedlcach, przy ul.
Kazimierzowskiej 31 A w Siedlcach oraz przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach przy użyciu własnego
sprzętu oraz środków czystości zgodnie z rodzajem prac i częstotliwością określoną przez
Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków
90911300-9 - Usługi czyszczenia okien
90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych
90919200-4 - Usługi sprzątania biur
90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 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: W przypadku złożenia oferty na Zadanie 1 - kryterium wyboru oferty jest
cena, jakość usług oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usług – Wykonawca musi przedłożyć Branżowy certyfikat jakości
wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. Polskie Centrum Akredytacyjne
poświadczający, że Wykonawca realizuje usługi zgodnie z profesjonalnymi technologiami sprzątania,
przy wykorzystaniu odpowiednich maszyn, narzędzi i środków chemicznych, przy udziale
wykwalifikowanego personelu, oraz że usługi przez niego świadczone realizowane są zgodnie z
normami bhp oraz są przyjazne dla środowiska naturalnego np. certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny”
lub równoważny.
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
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
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie czystości na terenie zewnętrznym w otoczeniu budynków: Sądu Rejonowego w
Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 A w Siedlcach oraz przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach
4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania
90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 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: W przypadku złożenia oferty na Zadanie 2 - kryterium wyboru oferty jest
cena, oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których
mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielnie zamówienia na wykonanie Zadania 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca, musi posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (dwieście
tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje
należycie:
• co najmniej 2 usługi, które obejmują sprzątanie budynków użyteczności publicznej:– - przez,
które na potrzeby niniejszego postępowania rozumie się budynki biurowe ogólnie dostępnych
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urzędów, sądów, prokuratur, banków, przedsiębiorstw, hoteli, uczelni, teatrów, muzeów, portów
lotniczych, budynków wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych, szpitali, przychodni i
budynków opieki zdrowotnej;
• realizowane (zrealizowane) w sposób ciągły przez okres min. 6 miesięcy;
• o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda (sto tysięcy złotych 00/100).
Uwaga: Pod pojęciem umowy (usługi) wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną
(zakończoną) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, na kwotę co
najmniej 100 000,00 zł brutto. Pod pojęciem umowy (usługi) wykonywanej należy rozumieć
usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną) której wykonana część do dnia
otwarcia ofert, wyniosła minimum 100 000,00 zł brutto za okres min. 6 miesięcy. Nie dopuszcza
się sumowania wartości kilku usług (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej.
2. O udzielenie zamówienia na wykonanie Zadania 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca, musi posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150 000,00 zł (sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje
należycie:
• co najmniej 2 usługi, które obejmują sprzątanie terenów zewnętrznych;
• realizowane (zrealizowane) w sposób ciągły przez okres min. 6 miesięcy;
• o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto każda (trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Uwaga: Pod pojęciem umowy (usługi) wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną
(zakończoną) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, na kwotę co
najmniej 30 000,00 zł brutto. Pod pojęciem umowy (usługi) wykonywanej należy rozumieć
usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną) której wykonana część do dnia
otwarcia ofert, wyniosła minimum 30 000,00 zł brutto za okres min. 6 miesięcy. Nie dopuszcza
się sumowania wartości kilku usług (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający żąda, aby Wykonawca, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełnienie
warunków udziału w postępowaniu złożył wraz z ofertą - (dotyczy Zadania 1 i Zadania 2):
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodne z załącznikiem nr 6 do SWZ;
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże te środki w Oświadczeniu, o którym mowa w
ust. 1 oraz ewentualnie potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
2022-01-10 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00009368/01 z dnia 2022-01-10

2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodne z wzorem załącznika nr 8 do SWZ
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie Zadania 1 i Zadania 2 Wykonawca,
którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w
terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodne z załącznikiem nr 6 do
SWZ;
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodne z wzorem załącznika nr 8 do SWZ
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie Zadania 1 Wykonawca, którego oferta została oceniona
najwyżej, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz usług (zgodny z wzorem zał. nr 5), 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,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
2) Dokumentu potwierdzającego*, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną 200 000,00 zł (dwieście tysięcy) (np. polisę ubezpieczeniową lub kopię potwierdzoną za
zgodność z oryginałem).
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*Jeżeli z treści załączonej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie wynika wniesienie opłaty
składki ubezpieczenia OC, należy dołączyć także potwierdzenie opłacenia składki jednoznacznie
potwierdzającej, że ubezpieczenie jest ważne;
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie Zadania 2 Wykonawca, którego oferta została oceniona
najwyżej, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz usług (zgodny z wzorem zał. nr 5), 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,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
2) Dokumentu potwierdzającego*, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy) (np. polisę ubezpieczeniową lub kopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem).
*Jeżeli z treści załączonej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie wynika wniesienie opłaty
składki ubezpieczenia OC, należy dołączyć także potwierdzenie opłacenia składki jednoznacznie
potwierdzającej, że ubezpieczenie jest ważne;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę na Zadanie 1 w celu
potwierdzenia zgodności z kryteriami wskazanymi w kryteriach oceny ofert złożył wraz z ofertą:
1) Branżowy certyfikat jakości wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. Polskie
Centrum Akredytacyjne poświadczający, że Wykonawca realizuje usługi zgodnie z
profesjonalnymi technologiami sprzątania, przy wykorzystaniu odpowiednich maszyn, narzędzi i
środków chemicznych, przy udziale wykwalifikowanego personelu, oraz że usługi przez niego
świadczone realizowane są zgodnie z normami bhp oraz są przyjazne dla środowiska
naturalnego np. certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny” lub równoważny. - jeżeli Wykonawca
ubiega się o przyznanie punktów w kryterium „Jakość usług ” .
2) Oświadczenie dotyczące kryterium III „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji
zamówienia zawarte w Formularzu ofertowym”.
2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę na Zadanie 2 w celu
potwierdzenia zgodności z kryteriami wskazanymi w kryteriach oceny ofert złożył wraz z ofertą:
1) Oświadczenie dotyczące deklaracji dotyczącej zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
Formularzu ofertowym.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu w odniesieniu do osób które będą świadczyły usługi :
1) wykaz osób:
a) dotyczy Zadania 1 (załącznik nr 4A do umowy) zawierający co najmniej: imię i nazwisko
pracownika, podstawa dysponowania osobą, zakres wykonywanych czynności, doświadczenie,
nr. telefonu, e-mail koordynatora;
b) dotyczy Zadania 2 (załącznik nr 4B do umowy) zawierający co najmniej: imię i nazwisko
pracownika, podstawa dysponowania osobą, zakres wykonywanych czynności, posiadanie
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statusu osoby niepełnosprawnej;
2) orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczące osób wskazanych w wykazie osób jako osoby
posiadające ten status) – dotyczy: Zadania 2 - zanimizowane w zakresie danych wrażliwych
obejmujących w szczególności przyczynę niepełnosprawności;
3) oświadczenia osób realizujących przedmiot umowy (zgodnie z wykazem, o którym mowa w
ust. 6 pkt 1) lit. a) lub b) potwierdzające, że te osoby nie są skazane za popełnienie
przestępstwa w rozumieniu kodeksu karnego lub kodeksu karnego skarbowego i nie jest
prowadzone przeciwko nim postępowanie o ww. przestępstwo (dotyczy: Zadania 1 lub Zadania
2);
4) oświadczenia osób realizujących przedmiot umowy (zgodnie z wykazem, o którym mowa w
ust. 6 pkt 1) lit. a) lub b), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
realizacji umowy w zakresie określonym odpowiednio w pkt 1) i 3) (dotyczy: Zadania 1 ) lub w
pkt. 1) - 3) dotyczy: Zadania 2);
5) oświadczenia osób realizujących przedmiot umowy (zgodnie z wykazem, o którym mowa w
ust. 6 pkt 1 lit. a) lub b)) - dotyczy Zadania 1 lub Zadanie 2, że:
• zapoznały się z „Instrukcją eksploatacji obiektu w trakcie użytkowania” dla budynku przy ul.
Kazimierzowskiej 3I A w Siedlcach;
• zostały przeszkolone przez Wykonawcę w zakresie wykonywanej pracy oraz w zakresie
określonym w przepisach BHP i przeciwpożarowych
6) umowę konsorcjum (jeśli Wykonawcy złożyli ofertę wspólną) określającą podział obowiązków
w wykonaniu umowy oraz kwestię reprezentacji dotyczy Zadania 1 i Zadania 2.
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:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium:
1) – w przypadku złożenia oferty na Zadanie 1 - w wysokości: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące
złotych),
2) – w przypadku złożenia oferty na Zadanie 2 - w wysokości: 1000,00 zł (słownie: tysiąc
złotych),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z
2000 r. poz. 299 ze zm.).
4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust 3 pkt.
2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
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elektronicznej i musi spełnić co najmniej poniższe wymagania:
• musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
• z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium,
• powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
• termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
• w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa i numer przedmiotowego
postępowania,
• beneficjentem poręczenia lub gwarancji musi być Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Siedlcach
przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce.
5. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego nr rachunku: 59 1130 1017 0021
1001 2690 0004, z określeniem tytułu wpłaty: „Wadium w postępowaniu: Zam. Publ. 1/2022”
przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument
potwierdzający dokonanie przelewu wadium został dołączony do oferty.
Uwaga: Zamawiający przywołuje treść wyroku KIO z dnia 03 listopada 2020 r. (sygn. akt: KIO
2486/20) i wskazuje, że termin ważności gwarancji musi zostać wskazany, tak aby nie nakładał
na Zamawiającego obowiązku zgłoszenia żądania wypłaty z gwarancji w terminie jej
obowiązywania, skracając tym samym okres ważności gwarancji poniżej terminu związania
ofertą.
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
Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego:
● zdolności technicznej i zawodowej,
● sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2) Składając ofertę wspólną Wykonawcy składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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:

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) zmiana godzin pracy Sądu - w zakresie - zmiana godzin rozpoczęcia lub zakończenia usług;
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług, względem usług, które nie zostały zrealizowane,
3) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć
nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowiązania w całości lub w części.
4) w przypadku konieczności rozwiązania Wydziału Zamiejscowego Sądu Rejonowego w
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Siedlcach przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach - o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 30
dni przed datą zdarzenia.
2. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt. 2 - 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie zakresu świadczonych usług lub stawkę podatku VAT.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
4. W celu zawarcia aneksu o którym mowa w ust. 3, każda ze Stron może wystąpić do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o
jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. W przypadku zmiany, o których mowa w ust. 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest
on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy.
6. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez skierowanie do drugiej
Strony pisemnego wniosku w okresie obwiązywania umowy zawierającego uzasadnienie
proponowanych zmian z zastrzeżeniem, że wniosek Wykonawcy nie jest dla Zamawiającego
wiążący.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-18 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: System Smart Pzp https://ezamowienia.ms.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-18 09:10
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

