
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń w budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków
Sportu i Rekreacji

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2016 r. pod nr 354663-2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
tak 

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych 
nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 
nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 
do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej 
nie 
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W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy 
Zakład Budżetowy, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Chwiałkowskiego  34, 61553   Poznań, 
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 357 901, e-mail , faks 618 334 651. 
Adres strony internetowej (URL): 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL)
nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
tak 
www.posir.poznan.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem 
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
pocztą, kurierem lub osobiście
Adres: 
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania biur i innych 
pomieszczeń w budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji
Numer referencyjny: DT.5.212.49.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń w 
budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji: Ośrodek Przywodny Rataje, 
Poznań os. Piastowskie 106a, Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Poznań , ul. Gdańska 1, INEA 
Stadion, Poznań, ul. Bułgarska 17, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 
1 do siwz. Stosownie do art 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami). 
W okresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących osób wykonujących usługi 
utrzymania czystości. Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest, do przedłożenia Wykazu pracowników wykonujących w/w usługi oraz 
oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. 
Nieprzedłożenie wykazu pracowników bądź oświadczenia, o których mowa powyżej, najpóźniej w 
dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego 
Wykonawcę od zawarcia umowy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego
wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do 
wglądu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę 
lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności. Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i 
nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów wraz z oświadczeniem w 
wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników 
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wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i skutkować naliczaniem kar umownych, 
określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji 
wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania
dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu 
zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 
uprzedzenia Wykonawcy. Na czas realizacji zamówienia, Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 40 
000,00 zł. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu 
potwierdzającego ubezpieczenie. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu 
zamówienia, w przypadku: - zaprzestania lub ograniczenia działalności przez któryś z oddziałów, - 
zmniejszenia powierzchni biurowej w danym oddziale, - okresowego wyłączenia powierzchni 
sprzątania (np. z powodu remontu), wynagrodzenie wykonawcy zostanie wówczas proporcjonalnie 
zmniejszone. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić kontrolę jakości świadczenia usługi, w 
poszczególnych obiektach, minimum raz w tygodniu. 

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:90911200-8, 90919200-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: do 
wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, jeśli w ciągu najbliższych 3 lat zaistnieje 
potrzeba wykonania usług podobnego rodzaju, na warunkach określonych w umowie dotyczącej 
niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
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Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca, w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje, co
najmniej 2 usługi sprzątania pomieszczeń o łącznej wartości minimum 40 000,00 zł brutto , w tym 
minimum 1 usługa o wartości minimum 20 000,00 zł brutto, z załączeniem dokumentów, że usługi 
te zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia składają powyższy dokument dla każdego z nich. Wykonawca, który polega 
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na zdolnościach innych podmiotów składa powyższy dokument dotyczący tych podmiotów
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług - załącznik nr 3 do SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech 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 te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W
przypadku złożenia oświadczenia Wykonawca winien przedłożyć uzasadnienie braku możliwości 
uzyskania poświadczenia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: 
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
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postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
tak 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
https://poznan.marketplanet.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: W toku 
aukcji elektronicznej parametrem licytowany będzie CENA
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu 
po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona 
zostanie aukcja elektroniczna. W przypadku, gdy nie zostaną złożone dwie niepodlegające 
odrzuceniu oferty oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana ze złożonych ofert pisemnych. W toku 
aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie cena. Minimalna wysokość postąpienia 500 
zł brutto. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień 
na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. 
Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: 1. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie 
aukcji elektronicznych prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania, pod adresem 
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https://poznan.marketplanet.pl (zwanej dalej systemem) 2. Zamawiający zaprosi wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu do udziału w aukcji drogą 
elektroniczną. W zaproszeniu Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 91b ust. 2 
ustawy. Zaproszenie do aukcji zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu ofertowym. 
3. W formularzu ofertowym należy upoważnić osobę, która będzie składała oferty w imieniu 
Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej, gdyż będzie to osoba podpisująca dokument w toku 
aukcji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego. 4. W aukcji Wykonawcy składają oferty 
w cenie brutto. 5. Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem 
operacyjnym Microsoft Windows w wersji oficjalnej wspieranej przez producenta oprogramowania 
oraz dostęp do sieci internetowej siła szyfrowani: 128 bit; dostęp do Internetu: min. 56Kb na 
komputer zalecane szerokopasmowe łącze internetowe. Administrator gwarantuje w pełni 
prawidłową współpracę z przeglądarkami internetowymi Internet Explorer i Mozilla Firefox w 
wersjach oficjalnie wspieranych przez producentów oprogramowania. 6. Podpis elektroniczny: a) 
Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej muszą dysponować kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej muszą być opatrzone takim 
podpisem pod rygorem nieważności, b) Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym 
wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący powinni dostarczyć Zamawiającemu wzór 
takiego podpisu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. c) Rozwiązanie zastosowane w 
programie aukcyjnym polega na tym, że po wprowadzeniu do systemu postąpienia (nowej oferty) 
wygenerowany zostanie elektroniczny formularz opisujący ofertę Wykonawcy. System aukcyjny 
wymusi podpisanie formularza za pomocą podpisu elektronicznego. System dokona automatycznej 
weryfikacji podpisu elektronicznego – w przypadku pozytywnej weryfikacji postąpienie zostanie 
przyjęte. d) Wykonawcy składający postąpienia są zobowiązani podpisywać oferty (postąpienia) w 
toku aukcji za pomocą oprogramowania dostarczonego przez wystawcę podpisu elektronicznego, W
przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie 
podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu. Wymagania związane z 
rejestracją i identyfikacją Wykonawców: Wykonawcy nie rejestrują się sami - konta dla 
Wykonawców uczestniczących w aukcji utworzy Zamawiający, wpisując wszystkie informacje 
żądane przez system. Podczas rejestracji wysyłany jest e-mail na adres wskazany w ofercie z 
loginem i jednorazowym hasłem do systemu. Wykonawcy logują się do systemu samodzielnie. Przy
pierwszej próbie zalogowania do systemu Wykonawca zostanie poproszony o zmianę hasła na hasło
docelowe. 7. Termin otwarcia i zamknięcia aukcji zostanie podany w zaproszeniu do udziału w 
aukcji elektronicznej. 8. W trakcie aukcji elektronicznej udostępnione zostaną Wykonawcy 
informacje, zgodnie z art. 91c ust. 3 ustawy. 9. Postąpienia podlegać będą automatycznej ocenie i 
klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert W toku aukcji elektronicznej parametrem 
licytowany będzie CENA, natomiast punkty z pozacenowych kryteriów uwzględnione zostaną w 
aukcji na podstawie punktacji otrzymanej z ofert pisemnych i nie będą podlegały licytacji. 10. W 
toku aukcji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość 
złożenia postąpienia istnieje od otwarcia aukcji do jej zamknięcia. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 min. 
zostanie złożone postąpienie, aukcja każdorazowo ulegnie przedłużeniu o 5 minut wg następującej 
reguły – do czasu w którym nastąpiło postąpienie dolicza się 5 minut plus sekundy brakujące do 
pełnej minuty, w której złożono postąpienie i w ten sposób zostaje wyznaczony czas zakończenia 
aukcji, obowiązujący do momentu ewentualnego złożenia kolejnego postąpienia. Przedłużenie 
aukcji następować będzie do momentu braku składania kolejnych postąpień i zakończy się po 
upływie 5 minut bezczynności. 11. Po zamknięciu aukcji elektronicznej Zamawiający zamieści 
informacje określone w art. 92 ustawy na stronie pod adresem www.bip.poznan.pl i przekaże w 
sposób określony w SIWZ. 12. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie 
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wybrana oferta z niższą ceną, niż wskazywała oferta w formie papierowej, zwycięzca aukcji 
zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, 
przedstawić ponownie wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do siwz, 
uwzględniający wynik aukcji. Poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż te podane 
w formularzu załączonym do oferty. Wszystkie ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby 
łączna wartość zamówienia z podatkiem VAT była, co najmniej równa cenie zaoferowanej podczas 
aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy niemożliwe będzie dostosowanie kwoty aukcji do ceny z 
formularza ofertowego, Wykonawca może zaokrąglić zaoferowaną podczas aukcji cenę w dół
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Informacje dotyczące przebiegu aukcji 
elektronicznej: Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną, co najmniej 2 oferty niepodlegające 
odrzuceniu po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty 
przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna. W przypadku, gdy nie zostaną złożone dwie 
niepodlegające odrzuceniu oferty oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana ze złożonych ofert 
pisemnych. W toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie cena. Minimalna 
wysokość postąpienia 500 zł brutto. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie 
obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji 
otrzymanej przed otwarciem aukcji. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: 1. Aukcja zostanie 
przeprowadzona na platformie aukcji elektronicznych prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania, 
pod adresem https://poznan.marketplanet.pl (zwanej dalej systemem) 2. Zamawiający zaprosi 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu do udziału w aukcji 
drogą elektroniczną. W zaproszeniu Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 91b ust. 
2 ustawy. Zaproszenie do aukcji zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu ofertowym.
3. W formularzu ofertowym należy upoważnić osobę, która będzie składała oferty w imieniu 
Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej, gdyż będzie to osoba podpisująca dokument w toku 
aukcji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego. 4. W aukcji Wykonawcy składają oferty 
w cenie brutto. 5. Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem 
operacyjnym Microsoft Windows w wersji oficjalnej wspieranej przez producenta oprogramowania 
oraz dostęp do sieci internetowej siła szyfrowani: 128 bit; dostęp do Internetu: min. 56Kb na 
komputer zalecane szerokopasmowe łącze internetowe. Administrator gwarantuje w pełni 
prawidłową współpracę z przeglądarkami internetowymi Internet Explorer i Mozilla Firefox w 
wersjach oficjalnie wspieranych przez producentów oprogramowania. 6. Podpis elektroniczny: a) 
Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej muszą dysponować kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej muszą być opatrzone takim 
podpisem pod rygorem nieważności, b) Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym 
wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący powinni dostarczyć Zamawiającemu wzór 
takiego podpisu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. c) Rozwiązanie zastosowane w 
programie aukcyjnym polega na tym, że po wprowadzeniu do systemu postąpienia (nowej oferty) 
wygenerowany zostanie elektroniczny formularz opisujący ofertę Wykonawcy. System aukcyjny 
wymusi podpisanie formularza za pomocą podpisu elektronicznego. System dokona automatycznej 
weryfikacji podpisu elektronicznego – w przypadku pozytywnej weryfikacji postąpienie zostanie 
przyjęte. d) Wykonawcy składający postąpienia są zobowiązani podpisywać oferty (postąpienia) w 
toku aukcji za pomocą oprogramowania dostarczonego przez wystawcę podpisu elektronicznego, W
przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie 
podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu. Wymagania związane z 
rejestracją i identyfikacją Wykonawców: Wykonawcy nie rejestrują się sami - konta dla 
Wykonawców uczestniczących w aukcji utworzy Zamawiający, wpisując wszystkie informacje 
żądane przez system. Podczas rejestracji wysyłany jest e-mail na adres wskazany w ofercie z 
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loginem i jednorazowym hasłem do systemu. Wykonawcy logują się do systemu samodzielnie. Przy
pierwszej próbie zalogowania do systemu Wykonawca zostanie poproszony o zmianę hasła na hasło
docelowe. 7. Termin otwarcia i zamknięcia aukcji zostanie podany w zaproszeniu do udziału w 
aukcji elektronicznej. 8. W trakcie aukcji elektronicznej udostępnione zostaną Wykonawcy 
informacje, zgodnie z art. 91c ust. 3 ustawy. 9. Postąpienia podlegać będą automatycznej ocenie i 
klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert W toku aukcji elektronicznej parametrem 
licytowany będzie CENA, natomiast punkty z pozacenowych kryteriów uwzględnione zostaną w 
aukcji na podstawie punktacji otrzymanej z ofert pisemnych i nie będą podlegały licytacji. 10. W 
toku aukcji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość 
złożenia postąpienia istnieje od otwarcia aukcji do jej zamknięcia. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 min. 
zostanie złożone postąpienie, aukcja każdorazowo ulegnie przedłużeniu o 5 minut wg następującej 
reguły – do czasu w którym nastąpiło postąpienie dolicza się 5 minut plus sekundy brakujące do 
pełnej minuty, w której złożono postąpienie i w ten sposób zostaje wyznaczony czas zakończenia 
aukcji, obowiązujący do momentu ewentualnego złożenia kolejnego postąpienia. Przedłużenie 
aukcji następować będzie do momentu braku składania kolejnych postąpień i zakończy się po 
upływie 5 minut bezczynności. 11. Po zamknięciu aukcji elektronicznej Zamawiający zamieści 
informacje określone w art. 92 ustawy na stronie pod adresem www.bip.poznan.pl i przekaże w 
sposób określony w SIWZ. 12. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie 
wybrana oferta z niższą ceną, niż wskazywała oferta w formie papierowej, zwycięzca aukcji 
zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, 
przedstawić ponownie wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do siwz, 
uwzględniający wynik aukcji. Poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż te podane 
w formularzu załączonym do oferty. Wszystkie ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby 
łączna wartość zamówienia z podatkiem VAT była, co najmniej równa cenie zaoferowanej podczas 
aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy niemożliwe będzie dostosowanie kwoty aukcji do ceny z 
formularza ofertowego, Wykonawca może zaokrąglić zaoferowaną podczas aukcji cenę w dół
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Minimalna wysokość 
postąpienia 500 zł brutto
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń: Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC 
z systemem operacyjnym Microsoft Windows w wersji oficjalnej wspieranej przez producenta 
oprogramowania oraz dostęp do sieci internetowej siła szyfrowani: 128 bit; dostęp do Internetu: 
min. 56Kb na komputer zalecane szerokopasmowe łącze internetowe. Administrator gwarantuje w 
pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami internetowymi Internet Explorer i Mozilla Firefox 
w wersjach oficjalnie wspieranych przez producentów oprogramowania 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Podpis 
elektroniczny: a) Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej muszą dysponować 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej 
muszą być opatrzone takim podpisem pod rygorem nieważności, b) Wykonawcy, którzy dysponują 
podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący powinni 
dostarczyć Zamawiającemu wzór takiego podpisu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
c) Rozwiązanie zastosowane w programie aukcyjnym polega na tym, że po wprowadzeniu do 
systemu postąpienia (nowej oferty) wygenerowany zostanie elektroniczny formularz opisujący 
ofertę Wykonawcy. System aukcyjny wymusi podpisanie formularza za pomocą podpisu 
elektronicznego. System dokona automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego – w przypadku
pozytywnej weryfikacji postąpienie zostanie przyjęte. d) Wykonawcy składający postąpienia są 
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zobowiązani podpisywać oferty (postąpienia) w toku aukcji za pomocą oprogramowania 
dostarczonego przez wystawcę podpisu elektronicznego, W przypadku trudności z odpowiednim 
skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego zalecany jest
kontakt z wystawcą podpisu. Wymagania związane z rejestracją i identyfikacją Wykonawców: 
Wykonawcy nie rejestrują się sami - konta dla Wykonawców uczestniczących w aukcji utworzy 
Zamawiający, wpisując wszystkie informacje żądane przez system. Podczas rejestracji wysyłany 
jest e-mail na adres wskazany w ofercie z loginem i jednorazowym hasłem do systemu. 
Wykonawcy logują się do systemu samodzielnie. Przy pierwszej próbie zalogowania do systemu 
Wykonawca zostanie poproszony o zmianę hasła na hasło docelowe.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Aukcja jednoetapowa 
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość 
złożenia postąpienia istnieje od otwarcia aukcji do jej zamknięcia. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 min. 
zostanie złożone postąpienie, aukcja każdorazowo ulegnie przedłużeniu o 5 minut wg następującej 
reguły – do czasu w którym nastąpiło postąpienie dolicza się 5 minut plus sekundy brakujące do 
pełnej minuty, w której złożono postąpienie i w ten sposób zostaje wyznaczony czas zakończenia 
aukcji, obowiązujący do momentu ewentualnego złożenia kolejnego postąpienia. Przedłużenie 
aukcji następować będzie do momentu braku składania kolejnych postąpień i zakończy się po 
upływie 5 minut bezczynności.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
jakość 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 
nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Licytacja wieloetapowa 
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
nie 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
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Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, w przypadku: - zaprzestania
lub ograniczenia działalności przez któryś z oddziałów objętych niniejszym postępowaniem, - 
zmniejszenia powierzchni sprzątania w danym oddziale, - okresowego wyłączenia powierzchni 
sprzątania (np. z powodu remontu), wynagrodzenie wykonawcy zostanie wówczas proporcjonalnie 
zmniejszone.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 08/12/2016, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

                                                                                                          DYREKTOR POSiR

                                                                                                          Zbigniew Madoński
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