
 

 
 

Warszawa, dnia 11 października 2016 r. 

Urząd Transportu Kolejowego 

al. Jerozolimskie 134 

02‐305 Warszawa 

 

 Zapytanie ofertowe 

 na dostawę systematycznej usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz 

innych, wykorzystywanych lub zajmowanych Urzędu Transportu Kolejowego w latach 2016-2018. 

 

1.  Informacje ogólne:  

 Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza  

do złożenia oferty, której przedmiotem jest realizacja usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, 

socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu 

Kolejowego.  

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Urząd Transportu Kolejowego,  

02-305 Warszawa,  

Al. Jerozolimskie 134,  

e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 

tel.: ( 22 ) 749-14-00 

 

3. Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu : 

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie za pomocą poczty elektronicznej lub faksu - (22) 749-14-01.  

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony zamawiającego jest: 

Mateusz Gorta-Busz - tel. (22) 749-15-10, e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 

 

4.  Podstawa prawna: 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164, z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8). 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia::  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, 

socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przewidywaną ilość zamawianego asortymentu, opis praw  

i obowiązków stron umowy ‐ zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowiący Załącznik  

nr 1 do Zapytania ofertowego. 

3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  90910000‐9 Usługi sprzątania 

             90919200-4 Usługi sprzątania biur 

             90911300-9 Usługi czyszczenia okien 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (tj. Wykonawca może złożyć ofertę  

na wszystkie zadania lub dowolną ilość zadań, w tym np. na jedno zadanie): 

4.1. Zadanie 1 – Usługi sprzątania w Oddziale Terenowym UTK w Lublinie, ul. Okopowa 5 

20-022 Lublin. 

4.2. Zadanie 2 – Usługi sprzątania w Oddziale Terenowym UTK w Krakowie, Rondo Mogilskie 1 

31-516 Kraków. 

4.3. Zadanie 3 – Usługi sprzątania w Oddziale Terenowym UTK w Katowicach, ul. Staromiejska 13a 

       40-013 Katowice. 

 

6. Termin realizacji zamówienia: 

1. Zamawiający ma zamiar zawrzeć umowy w zakresie każdego z zadań, obowiązujące: 
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1.1. Zadanie 1 - od 2 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2018 r. 

1.2. Zadanie 2 - od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

1.3. Zadanie 3 - od 2 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: 

1.1. co do których nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych poniżej: 

 wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

 wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844  

i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

 wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne; 

 wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie  

co najmniej: 

a) 2 (dwie) usługi, każda o wartości co najmniej 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) 

brutto, których przedmiotem było utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, 

socjalnych oraz innych. 

1.3. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności przy wykonywaniu usług będących przedmiotem 

zamówienia na rzecz Zamawiającego w zakresie zadania 1, 2 oraz 3 objęte były w całym okresie 

obowiązywania umowy, ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, były niekarane i posiadały 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do wykonywania usług będących przedmiotem 

zamówienia. 

1.4. Do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1, 2 i 3 będą kierowani pracownicy zatrudnieni 

na podstawie  umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 

(Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.). 



 

 
 

      – Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę osób wraz  

      z informacją o podstawie do dysponowania pracownikami. 

– Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde 

wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające,  

że przedmiot zamówienia jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. 

– Zamawiający wymaga aby do wykonywania przedmiotu zamówienia były kierowane osoby, 

których wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość wysokości minimalnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1265 z późn. zm). 

1.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie  

spełnia” w oparciu o wymagane w Zapytaniu Ofertowym dokumenty, wykazy i oświadczenia. Z treści  

załączonych dokumentów, wykazów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia 

wymagane w Zapytaniu Ofertowym warunki udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego  

z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu: 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz w celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty: 

 

1.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym w Załącznikach nr 3 do Zapytania Ofertowego. Informacje zawarte w oświadczeniach 

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia wymienione  

w pkt. 8 ust.1 ppkt. 1.1. Zapytania Ofertowego składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. 

1.3.  Wykaz 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 – wzór wykazu usług 

potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia stanowi Załącznik nr 4  

do Zapytania Ofertowego. 
 

9. Sposób przygotowania oferty:    

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej, przy użyciu formularza ofertowego stanowiącego 

Załącznik nr 2 do oferty. 

2. Oferta musi zostać złożona przed upływem terminu składania ofert. 

3. Do oferty należy dołączyć: 

a) Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2. 

b) Oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

c) Wykaz usług potwierdzających spełnienie warunków określonych w pkt. 7 ust. 1 ppkt. 1.2. stanowi 

Załącznik nr 4. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 

10. Miejsce oraz termin składania oferty: 

Wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt. 9, należy złożyć  

w Urzędzie Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (12 p.) lub przesłać na adres  

z dopiskiem „Oferta na realizację usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez 

Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego” do dnia  17.10.2016 do godz. 13.00. Możliwe jest 

przesłanie oferty za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 
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11. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2  

do niniejszej Zapytania Ofertowego i określenia w nim cen jednostkowych dla każdego elementu składowego 

przedmiotu zamówienia, oraz sum zbiorczych, w zakresie każdej z części (zadania) postepowania, na jakie 

składa ofertę. 

2. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publicznoprawne z tytułu 

obrotu przedmiotem zamówienia, wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT),  

a także wszelkie inne koszty jakie muszą być poniesione w celu prawidłowego realizowania przedmiotu 

zamówienia. 

3. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. 

 

12. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie:  

1. Kryterium oceny oferty w zakresie każdej z części (zadań) w niniejszym postępowaniu jest cena brutto (waga: 

100%). 

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny 

ofert: 
      

      najniższa cena ofertowa brutto 

    Cena= ---------------------------------------------- x 100 pkt. 

                   cena brutto oferty badanej 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w Zapytaniu 

Ofertowym, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

13. Inne postanowienia: 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. W przypadku wątpliwości co do w/w 

informacji składanych przez Wykonawców w postepowaniu, Zamawiający może zastosować instytucję 

wezwania do wyjaśnień co do treści złożonej oferty. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z Wykonawcą spełniającym warunki 

formalne. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny. 

4. Termin ważności oferty: 30 dni. 

 

14. Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Formularz oferty cenowej. 

3. Oświadczenie. 

4. Wykaz zrealizowanych usług. 

 

 

 

 

 

 

 


