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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Sąd Okręgowy w Warszawie
al. "Solidarności" 127
Warszawa
00-898
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Komorowska
Tel.: +48 224404212
E-mail: rzp@warszawa.so.gov.pl
Faks: +48 224405042
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.warszawa.so.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu
Okręgowego w Warszawie
Numer referencyjny: ZP/OG/2/18

II.1.2)

Główny kod CPV
90910000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości
w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie.
2) Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części:
a) Część I – wykonanie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie
przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie, wraz z terenem zewnętrznym,
b) część II – usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Sądu Okręgowego
w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100, mieszczącym wydziały gospodarcze Sądu Okręgowego w
Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,
c) część III – usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku nr 26 (Archiwum)
w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9,
d) część IV – usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Skierniewickiej 21 lok. 2 w
Warszawie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

2/6

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2018

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: sowarszawa
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-055509
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 073-162143
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/04/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
Ciąg dalszy z III.1.3):
Bb) w zakresie części nr II – co najmniej 21 osobami, tj.:
— min. 14 osób sprzątających powierzchnie wewnętrzne (pokoje, sale rozpraw, łazienki, hole, klatki schodowe
itp.) w ramach serwisu popołudniowego, poza godzinami pracy sądu, w tym co najmniej 4 osoby posiadające
możliwość wykonywania prac na wysokości, potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku
przeciwskazań do pracy na wysokości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30.5.1996 r. (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108),
— min. 5 osób do bieżącego sprzątania i utrzymania w czystości powierzchni wewnętrznych w ramach serwisu
dziennego, tj. w godzinach pracy Sądu, w tym co najmniej 2 osoby posiadające możliwość wykonywania
prac na wysokości, potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do pracy
na wysokości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30.5.1996 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r.,
poz.108),
— min. 2 osoby nadzorujące, w tym 1 osoba do sprawowania nadzoru prawidłowej realizacji usługi sprzątania w
ramach serwisu popołudniowego oraz 1 osoba do sprawowania nadzoru prawidłowej realizacji usługi bieżącego
utrzymania czystości w ramach serwisu dziennego, każda z min. 3-letnim stażem pracy oraz wykształceniem
min. średnim.
Bc) w zakresie części nr III – co najmniej 2 osobami, sprzątającymi powierzchnie wewnętrzne, tj.:
— min. 2 osobami sprzątającymi powierzchnie wewnętrzne Archiwum (uwaga: usługa wykonywana
będzie jeden raz w miesiącu przez maksymalnie dwa dni robocze) oraz wewnętrzne i zewnętrzne (1 raz w
tygodniu),posiadające możliwość wykonywania prac na wysokości, potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem
lekarskim o braku przeciwskazań do pracy na wysokości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i
Opieki w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia
30.5.1996 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108).
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Bd) w zakresie części nr IV:
— min. 1 osobą sprzątającą powierzchnie wewnętrzne (pokoje, łazienki, hole) w ramach serwisu dziennego,tj.
w godzinach pracy Sądu, posiadającą możliwość wykonywania prac na wysokości, potwierdzoną aktualnym
zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie pracy z dnia 30.5.1996 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108).
c) dysponuje potencjałem technicznym:
Ca) w zakresie części nr I:
Do sprzątania wewnętrznego, tj.:
— 1 odkurzaczem (przemysłowym) dla każdej osoby sprzątającej (do sprzątania na sucho), w zależności od
ilości skierowanych osób - łącznie co najmniej 36 sztuk,
— co najmniej 2 odkurzaczami (przemysłowymi) do sprzątania na mokro,
— co najmniej 1 froterką elektryczną/akumulatorową,
— co najmniej 1 odkurzaczem wodnym z filtrem HEPA,
— co najmniej 2 urządzeniami parowymi do czyszczenia m.in. glazury, fug, baterii itp.,
— 1 profesjonalnym wózkiem serwisowym z możliwością przewożenia stosowanych do wykonania usługi
sprzętów i środków, dla każdej osoby sprzątającej, w zależności od ilości skierowanych osób - łącznie co
najmniej 36 sztuk.
Ciąg dalszy w III.1.1)
Powinno być:
Ciąg dalszy z III.1.3):
Bb) w zakresie części nr II – co najmniej 21 osobami, tj.:
— min. 14 osób sprzątających powierzchnie wewnętrzne (pokoje, sale rozpraw, łazienki, hole, klatki schodowe
itp.) w ramach serwisu popołudniowego, poza godzinami pracy sądu, w tym co najmniej 4 osoby posiadające
możliwość wykonywania prac na wysokości, potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku
przeciwwskazań do pracy na wysokości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30
maja 1996 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2067),
— min. 5 osób do bieżącego sprzątania i utrzymania w czystości powierzchni wewnętrznych w ramach serwisu
dziennego, tj. w godzinach pracy Sądu, w tym co najmniej 2 osoby posiadające możliwość wykonywania
prac na wysokości, potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na
wysokości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30 maja 1996 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2067),
— min. 2 osoby nadzorujące, w tym 1 osoba do sprawowania nadzoru prawidłowej realizacji usługi sprzątania w
ramach serwisu popołudniowego oraz 1 osoba do sprawowania nadzoru prawidłowej realizacji usługi bieżącego
utrzymania czystości w ramach serwisu dziennego, każda z min. 3-letnim stażem pracy oraz wykształceniem
min. średnim.
Bc) w zakresie części nr III – co najmniej 2 osobami, sprzątającymi powierzchnie wewnętrzne, tj.:
— min. 2 osobami sprzątającymi powierzchnie wewnętrzne Archiwum (uwaga: usługa wykonywana
będzie jeden raz w miesiącu przez maksymalnie dwa dni robocze) oraz wewnętrzne i zewnętrzne (1 raz w
tygodniu),posiadające możliwość wykonywania prac na wysokości, potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem
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lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i
Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy z dnia 30 maja 1996 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2067).
Bd) w zakresie części nr IV:
— min. 1 osobą sprzątającą powierzchnie wewnętrzne (pokoje, łazienki, hole) w ramach serwisu dziennego,tj.
w godzinach pracy Sądu, posiadającą możliwość wykonywania prac na wysokości, potwierdzoną aktualnym
zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30 maja 1996 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2067).
c) dysponuje potencjałem technicznym:
Ca) w zakresie części nr I:
Do sprzątania wewnętrznego, tj.:
— 1 odkurzaczem (przemysłowym) dla każdej osoby sprzątającej (do sprzątania na sucho), w zależności od
ilości skierowanych osób - łącznie co najmniej 36 sztuk,
— co najmniej 2 odkurzaczami (przemysłowymi) do sprzątania na mokro,
— co najmniej 1 froterką elektryczną/akumulatorową,
— co najmniej 1 odkurzaczem wodnym z filtrem HEPA,
— co najmniej 2 urządzeniami parowymi do czyszczenia m.in. glazury, fug, baterii itp.,
— 1 profesjonalnym wózkiem serwisowym z możliwością przewożenia stosowanych do wykonania usługi
sprzętów i środków, dla każdej osoby sprzątającej, w zależności od ilości skierowanych osób - łącznie co
najmniej 36 sztuk.
Ciąg dalszy w III.1.1)
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi dla każdej części, na
którą wykonawca składa ofertę, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego
zamówienia oraz wykaże, iż usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:
Aa) dla części nr I: zrealizował lub realizuje w ww. okresie co najmniej dwie usługi sprzątania budynków
biurowych, w których powierzchnia pomieszczeń biurowych wynosi min. 15.000 m2 każda (nie będą zaliczane
hale produkcyjne, sportowe, magazynowe, składowe, centra handlowe, hotele, tereny zewnętrzne oraz inne
niemające charakteru pomieszczeń biurowych),
Ab) dla części nr II: zrealizował lub realizuje w ww. okresie co najmniej dwie usługi sprzątania budynków
biurowych, w których powierzchnia pomieszczeń biurowych wynoisi min. 10.000 m2 każda (nie będą zaliczane
hale produkcyjne, sportowe, magazynowe, składowe, centra handlowe, hotele, tereny zewnętrzne oraz inne
niemające charakteru pomieszczeń biurowych),
Ac) dla części nr III: zrealizował lub realizuje w ww. okresie co najmniej dwie usługi sprzątania budynków
biurowych, w których powierzchnia pomieszczeń biurowych wynosi min. 500 m2 każda (nie będą zaliczane
hale produkcyjne, sportowe, magazynowe, składowe, centra handlowe, hotele, tereny zewnętrzne oraz inne
niemające charakteru pomieszczeń biurowych),
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Ad) dla części nr IV: zrealizował lub realizuje w ww. okresie co najmniej dwie usługi sprzątania budynków
biurowych, w których powierzchnia pomieszczeń biurowych wynosi min. 150 m2 każda (nie będą zaliczane
hale produkcyjne, sportowe, magazynowe, składowe, centra handlowe, hotele, tereny zewnętrzne oraz inne
niemające charakteru pomieszczeń biurowych),
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy
mogą spełniać łącznie;
b) dysponuje następującymi osobami:
Ba) w zakresie części nr I – co najmniej 52 osobami, tj.:
— min. 36 osoby sprzątające powierzchnie wewnętrzne (pokoje, sale rozpraw, łazienki, hole, klatki schodowe
itp.) w ramach serwisu popołudniowego, poza godzinami pracy sądu, w tym co najmniej 6 osób posiadających
możliwość wykonywania prac na wysokości, potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku
przeciwskazań do pracy na wysokości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30.5.1996 r. (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108),
— min. 10 osób do bieżącego sprzątania i utrzymania w czystości powierzchni wewnętrznych w ramach serwisu
dziennego, tj. w godzinach pracy Sądu, w tym co najmniej 4 osoby posiadające możliwość wykonywania
prac na wysokości, potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do pracy
na wysokości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30.5.1996 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r.,
poz.108),
— min. 4 osoby sprzątające teren zewnętrzny (2 osoby w ciągu całego roku i 2 osoby dodatkowo zimą),
— min. 2 osoby nadzorujące, w tym 1 osoba do sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją usługi
sprzątania w ramach serwisu popołudniowego oraz 1 osoba do sprawowania nadzoru nad prawidłową
realizacją usługi bieżącego utrzymania czystości w ramach serwisu dziennego, każda z min. 3-letnim stażem
pracy oraz wykształceniem min. średnim.
Ciąg dalszy w III.1.2)
Powinno być:
1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi dla każdej części, na
którą wykonawca składa ofertę, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego
zamówienia oraz wykaże, iż usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:
Aa) dla części nr I: zrealizował lub realizuje w ww. okresie co najmniej dwie usługi sprzątania budynków
biurowych, w których powierzchnia pomieszczeń biurowych wynosi min. 15.000 m2 każda (nie będą zaliczane
hale produkcyjne, sportowe, magazynowe, składowe, centra handlowe, hotele, tereny zewnętrzne oraz inne
niemające charakteru pomieszczeń biurowych),
Ab) dla części nr II: zrealizował lub realizuje w ww. okresie co najmniej dwie usługi sprzątania budynków
biurowych, w których powierzchnia pomieszczeń biurowych wynoisi min. 10.000 m2 każda (nie będą zaliczane
hale produkcyjne, sportowe, magazynowe, składowe, centra handlowe, hotele, tereny zewnętrzne oraz inne
niemające charakteru pomieszczeń biurowych),
Ac) dla części nr III: zrealizował lub realizuje w ww. okresie co najmniej dwie usługi sprzątania budynków
biurowych, w których powierzchnia pomieszczeń biurowych wynosi min. 500 m2 każda (nie będą zaliczane
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hale produkcyjne, sportowe, magazynowe, składowe, centra handlowe, hotele, tereny zewnętrzne oraz inne
niemające charakteru pomieszczeń biurowych),
Ad) dla części nr IV: zrealizował lub realizuje w ww. okresie co najmniej dwie usługi sprzątania budynków
biurowych, w których powierzchnia pomieszczeń biurowych wynosi min. 150 m2 każda (nie będą zaliczane
hale produkcyjne, sportowe, magazynowe, składowe, centra handlowe, hotele, tereny zewnętrzne oraz inne
niemające charakteru pomieszczeń biurowych),
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy
mogą spełniać łącznie;
b) dysponuje następującymi osobami:
Ba) w zakresie części nr I – co najmniej 52 osobami, tj.:
— min. 36 osoby sprzątające powierzchnie wewnętrzne (pokoje, sale rozpraw, łazienki, hole, klatki schodowe
itp.) w ramach serwisu popołudniowego, poza godzinami pracy sądu, w tym co najmniej 6 osób posiadających
możliwość wykonywania prac na wysokości, potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku
przeciwskazań do pracy na wysokości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30
maja 1996 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2067),
— min. 10 osób do bieżącego sprzątania i utrzymania w czystości powierzchni wewnętrznych w ramach serwisu
dziennego, tj. w godzinach pracy Sądu, w tym co najmniej 4 osoby posiadające możliwość wykonywania
prac na wysokości, potwierdzoną aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do pracy na
wysokości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30 maja 1996 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2067),
— min. 4 osoby sprzątające teren zewnętrzny (2 osoby w ciągu całego roku i 2 osoby dodatkowo zimą),
— min. 2 osoby nadzorujące, w tym 1 osoba do sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją usługi
sprzątania w ramach serwisu popołudniowego oraz 1 osoba do sprawowania nadzoru nad prawidłową
realizacją usługi bieżącego utrzymania czystości w ramach serwisu dziennego, każda z min. 3-letnim stażem
pracy oraz wykształceniem min. średnim.
Ciąg dalszy w III.1.2)
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

