
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Zakup usług utrzymania czystości na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010978710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-546

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@bfg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bfg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gwarantowanie dopoyztów, przymusowa restrukturyzacja

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:

Zakup usług utrzymania czystości na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb1b1f92-1a08-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187773/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21 16:49

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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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://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

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:
https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja w prowadzonym postępowaniu, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji i
przekazywanie oświadczeń i dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 344) z wykorzystaniem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAP
(https://epuap.gov.pl/wps/portal). Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji poprzez pocztę
elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 3.3 SWZ. Ofertę wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy przy użyciu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) z wykorzystaniem
ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu,
powinien mieć dostęp do miniPortalu i konta na ePUAP. Wykonawca korzystając z miniPortalu i
ePUAP ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza
do komunikacji. Wymagania techniczne oraz organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów i
oświadczeń elektronicznych (w tym cyfrowe odwzorowania dokumentów papierowych) oraz informacji
przekazywanych przy użyciu miniPortalu oraz ePUAP opisane zostały w: 1) Regulaminie korzystania z
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 2) Regulaminie ePUAP:
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania . Wykonawca przystępując do niniejszego
postępowania, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu i ePUAP, określone w Regulaminie
miniPortalu i Regulaminie ePUAP oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu i ePUAP, do
przestrzegania postanowień tych regulaminów. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy na ePUAP i miniPortalu, tj. Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB. Do złożenia oferty i
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz innych dokumentów i oświadczeń w
postaci elektronicznej, konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Dokumenty lub oświadczenia elektroniczne (w tym cyfrowe odwzorowania dokumentów papierowych),
jako załączniki (inne niż oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), mogą
być składane przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji dostępnego na
miniPortalu i ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@bfg.pl Adres poczty
elektronicznej Zamawiającego do komunikacji elektronicznej (nie dotyczy składania oferty oraz
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp): kancelaria@bfg.pl. Zaleca się przesyłanie
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dokumentów, wniosków, oświadczeń i innych informacji (jako załączników) w formacie pliku .pdf.
Maksymalny rozmiar wiadomości, jaki można przesłać za pomocą poczty elektronicznej wynosi 30 MB.
Postępowanie, w tym komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się 
w języku polskim, dopuszcza się używanie w ofercie, oświadczeniach i dokumentach określeń
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku
polskim. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Szczegóły dot. wymagań technicznych
oraz organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w pkt 3 SWZ

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

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): Informacja dla uczestników postępowania dotycząca
przetwarzania danych osobowych znajduje się w pkt 20 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ/ZP/8/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: 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:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę przez okres 24 miesięcy
kompleksowych usług utrzymania czystości i sprzątania w budynku oraz w obrębie terenu
zewnętrznego budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. ks. I.J. Skorupki 4 w
Warszawie oraz wybranych pomieszczeń w budynku przy ul. ks. I. J. Skorupki 5 w Warszawie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynku przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie,
w tym powierzchni garażowej, 2) utrzymanie czystości i porządku w wybranych
pomieszczeniach budynku przy ul. ks. I. J. Skorupki 5 w Warszawie,
3) utrzymanie czystości i porządku na terenie zewnętrznym przyległym do budynku przy ul. ks.
I.J. Skorupki 4 w Warszawie, 4) mycie okien od strony wewnętrznej wraz z ościeżnicami, 5)
pranie wykładzin oraz bieżące usuwanie plam z dywanów, wykładzin i mebli tapicerowanych, 6)
świadczenie usług serwisu dziennego.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
1) personel w liczbie minimum 8 osób do wykonywania przedmiotu zamówienia,
2) profesjonalne środki czystości niezbędne do należytego wykonywania zamówienia, 3)
profesjonalne urządzenia i akcesoria niezbędne do należytego wykonywania zamówienia.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00187773/01 z dnia 2021-09-21

2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ, a
szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych
postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

98312000-3 - Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 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: Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty brutto podanej przez
Wykonawcę w Formularzu oferty, wyliczonej zgodnie ze sposobem określonym w Formularzu
cenowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
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Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga wykazania spełniania przez Wykonawcę łącznie następujących warunków
udziału w postępowaniu: 1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: pkt 8.2.1 SWZ:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 300.000,00 zł brutto.
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia): pkt 8.2.2 SWZ:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie), należycie wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co
najmniej dwa zamówienia (oddzielne umowy wykonawcze), a każde z nich polegało na
świadczeniu usług utrzymania czystości budynku biurowego lub budynku użyteczności
publicznej o powierzchni minimum 3500 m2 przez okres minimum 12-stu miesięcy kolejno
następujących po sobie; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal
wykonywanych, Zamawiający wymaga, aby część zamówienia wykonana do terminu składania
ofert spełniała ww. warunek. 3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowanie
personelem): pkt 8.2.3 SWZ: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, minimum 8 osobami, które skieruje do realizacji
zamówienia, w tym:
a) co najmniej 7 osób skierowanych do bezpośredniej realizacji usług utrzymania czystości w
budynku i na terenie zewnętrznym, z których każda posiada minimum roczne doświadczenie
przy wykonywaniu usług utrzymania czystości w budynkach biurowych lub budynkach
użyteczności publicznej;

b) co najmniej 1 osobę skierowaną do bezpośredniej realizacji usług utrzymania czystości w
budynku w godzinach pracy Zamawiającego w ramach tzw. „serwisu dziennego”, posiadającą
minimum roczne doświadczenie przy wykonywaniu usług serwisu dziennego w budynkach
biurowych lub budynkach użyteczności publicznej; 

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 8 SWZ.

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, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w
odniesieniu do okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 4, 5,
6, 7, 8, 10 ustawy Pzp: 1) Oświadczenia 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, 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, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
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2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8 i pkt 10 ustawy Pzp – wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie na zasadach określonych w art.
117 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których
mowa w pkt 11.2 SWZ dotyczących tych wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa
w pkt 11.2 SWZ dotyczących tych podmiotów.

Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszych oferty wzywa
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej: opłaconej polisy ubezpieczeniowej na sumę
gwarancyjną minimum 300.000,00 zł brutto, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
związanej z przedmiotem zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu określonego w pkt 8.2.1 SWZ. 
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz usług należycie wykonanych, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
(trzech) lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 8.2.2 SWZ. Wzór wykazu usług stanowi
Załącznik nr 8 do SWZ; W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych,
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy.
b) wykazu osób, które Wykonawca zamierza skierować do realizacji zamówienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami, 
w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.2.3 SWZ. Wzór
wykazu osób stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed
upływem terminu 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 ustawy Pzp oraz art. 98
ust. 2 ustawy Pzp. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach,
zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach
ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych 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 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany poniżej rachunek
bankowy Zamawiającego: 88 1010 1023 7100 0013 1000 0000 w tytule przelewu należy wpisać:
„wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia nr DAZ/ZP/8/2021”
Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie uznane na podanym
wyżej rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, dlatego
Wykonawca powinien dokonać przelewu bankowego z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokument
potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi być załączony do
oferty w oryginale w postaci elektronicznej, jako dokument elektroniczny podpisany przez
wystawcę gwarancji lub poręczenia. Beneficjentem takich dokumentów musi być Bankowy
Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa. 
Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w pkt 9 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, z uwzględnieniem wymagań określonych
w przepisach ustawy Pzp, w tym wymagań wskazanych w art. 58 ustawy Pzp i art. 117 ustawy
Pzp. Zgodnie z art.117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zgodnie z art. 117
ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

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:
Zgodnie z projektowanymi postanowienia umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ.

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:
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w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniPortal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zgodnie z art. 121 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych zadań zamówienia. Zamawiający za kluczowe zadania
zamówienia uznaje świadczenie usług utrzymania czystości i sprzątania wewnątrz budynku przy
ul. ks. I. J. Skorupki 4 oraz w pomieszczeniach w budynku przy ul. ks. I. J. Skorupki 5 w ramach
serwisu rannego oraz serwisu dziennego, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 
2) Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, z zastrzeżeniem pkt 4.8 SWZ (pkt 1
powyżej). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji tego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, sposób i okres
udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te
zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby,
na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł brutto przez cały okres obowiązywania umowy.
4) Zamawiający informuje, że w dniu 24 września 2021 r. w godzinach od 10:00 do 14:00
umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej, której celem będzie zapoznanie się Wykonawców z
budynkiem oraz terenem zewnętrznym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. I. J.
Skorupki 4 w Warszawie oraz pomieszczeniami w budynku przy ul. I. J. Skorupki 5 w
Warszawie. Przeprowadzenie wizji lokalnej możliwe jest po wcześniejszym pisemnym
zgłoszeniu przez Wykonawcę imion i nazwisk osób uczestniczących w wizji lokalnej na adres e-
mail: kancelaria@bfg.pl oraz umówieniu z Zamawiającym godziny wizji lokalnej. Osoby
uczestniczące w wizji lokalnej proszone są o przybycie z dowodem osobistym w celu wydania
przepustek. W trakcie trwania wizji lokalnej, Zamawiający nie będzie udzielał żadnych ustnych
wyjaśnień dotyczących SWZ. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę
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wizji lokalnej - odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.
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	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	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

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 10 ustawy Pzp: 1) Oświadczenia 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, 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, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8 i pkt 10 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie na zasadach określonych w art. 117 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 11.2 SWZ dotyczących tych wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 11.2 SWZ dotyczących tych podmiotów.  Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszych oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej: opłaconej polisy ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną minimum 300.000,00 zł brutto, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.2.1 SWZ.  2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz usług należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 8.2.2 SWZ. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 8 do SWZ; W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. b) wykazu osób, które Wykonawca zamierza skierować do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,  w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.2.3 SWZ. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.  Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

	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:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	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:
	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:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-30 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniPortal.uzp.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-30 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-29

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


