
Ogłoszenie nr 664350-N-2018 z dnia 2018-12-28 r. 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania
czystości w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz na terenach

przyległych do tych budynków 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

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

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 
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: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, krajowy numer 
identyfikacyjny 27578300000, ul. Plac Matejki  13 , 31157   Kraków, woj. małopolskie, państwo 
Polska, tel. 122 992 041, e-mail zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566. 
Adres strony internetowej (URL): https://www.asp.krakow.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 



Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
uczelnia publiczna 
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.asp.krakow.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 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty składane są wyłącznie w formie pisemnej. Składanie ofert w niniejszym przetargu 
nieograniczonym może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, Biuro 
Rektora i Kanclerza ASP, pokój nr 104, I piętro 

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: Kompleksowe usługi sprzątania i 
utrzymania czystości w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz na 
terenach przyległych do tych budynków 
Numer referencyjny: BZP-3942-59/2018 
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: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy: 

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 kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w
budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz na terenach przyległych do 
tych budynków, z podziałem na 11 części, jak następuje: Część nr 1 - świadczenie usługi sprzątania i 
utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. 
Smoleńsk 9 (budynek główny wraz z budynkami pomocniczymi) oraz terenu przyległego - dojścia do 
budynku i terenu podworca wewnętrznego wraz z pielęgnacją zieleni; Część nr 2 - świadczenie usługi 
sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Zamawiającego położonym w Krakowie 
przy ul. Humberta 3 oraz terenu przyległego - dojścia do budynku wraz z pielęgnacją zieleni; Część nr 
3 - świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Zamawiającego 
położonych w Krakowie przy ul. Paderewskiego, Basztowej 18 wraz z aulą, Plac Matejki 13 (kompleks
budynków) oraz terenu przyległego - dojścia do budynków; Część nr 4 - świadczenie usługi sprzątania 
i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. 
Krzemionki 30; Część nr 5 - świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w 
budynku Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Mały Rynek 4 oraz terenu przyległego – 
dojścia do budynku oraz części podworca od strony ul. Św. Krzyża 4; Część nr 6 - świadczenie usługi 
sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Zamawiającego położonym w Krakowie 
przy ul. Lea 27-29 oraz terenu przyległego - dojścia do budynku i terenu podworca wewnętrznego wraz
z pielęgnacją zieleni; Część nr 7 - świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w 
budynku Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16 oraz terenu przyległego - 
dojścia do budynku i terenu podworca wewnętrznego; Część nr 8 - świadczenie usługi sprzątania i 
utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. 



Marszałka J. Piłsudskiego 21 oraz terenu przyległego - dojścia do budynku i terenu podworca 
wewnętrznego; Część nr 9 - świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w 
budynku Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38. Część nr 10 - 
świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Zamawiającego 
położonym w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 29/1; Części nr 11 - świadczenie usługi sprzątania 
terenu przyległego - dojścia do budynku przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie; Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych (t.j. na poszczególne części o nr od 1 do 11, które zostały 
szczegółowo opisane w załączniku nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot 
zamówienia będzie realizowany z uwzględnieniem następującego prawa opcji (zgodnie w art. 34 ust. 5 
ustawy Pzp) leżącego po stronie Zamawiającego, odrębnie dla każdej części: 1) W ramach opcji 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy dodatkowo ponad zamówienie 
podstawowe świadczenia usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, które okażą się 
niezbędne w związku z nadzwyczajnymi potrzebami (wystawy, wernisaże, konferencje, itp.), a których 
sumaryczna wartość nie może przekroczyć 3% wartości umowy brutto; 2) Świadczenie usług, o 
których mowa wyżej odbywać się będzie w oparciu o doraźne zlecenia Zamawiającego przekazywane 
Wykonawcy e-mailem przez przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Działu Administracyjno-
Gospodarczego lub jego Zastępcę, z wyprzedzeniem 48-ch godzin. 3) Podstawę rozliczenia zleceń 
dodatkowych stanowić będzie ryczałtowa stawka godzinowa za świadczenie usługi stanowiącej 
przedmiot umowy przez jednego pracownika Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 4) 
Rozliczenie dodatkowych usług, o których mowa następować będzie na podstawie odrębnych faktur 
oraz na podstawie podpisanego protokołu odbioru usługi, w terminie 30 dni od dnia przekazania 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT za te dodatkowe usługi. 

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
90911200-8

90911300-9
90610000-6

90620000-9
90630000-2

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: Nie 
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: 



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: 
miesiącach:  2   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

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: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Do części nr 11: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych 
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Do części 
nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: Zamawiający określa minimalne warunki w zakresie posiadania zdolności 
zawodowej (doświadczenia): Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
(w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje) : Dla CZĘŚCI NR 1: co najmniej 1 
(jedno) zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania czystości w obiektach 
użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 3 500 m2 , trwające w sposób ciągły przez okres 
minimum 2 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu. Dla CZĘŚCI NR 2: co najmniej 1 (jedno)
zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania czystości w obiektach 
użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 2 000 m2 , trwające w sposób ciągły przez okres 
minimum 2 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu. Dla CZĘŚCI NR 3: co najmniej 1 (jedno)
zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania czystości w obiektach 
użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 4 500 m2 , trwające w sposób ciągły przez okres 
minimum 2 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu. Dla CZĘŚCI NR 4: co najmniej 1 (jedno)
zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania czystości w obiektach 
użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 300 m2 trwające w sposób ciągły przez okres 
minimum 2 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu. Dla CZĘŚCI NR 5: co najmniej 1 (jedno)
zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania czystości w obiektach 
użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 50 m2 trwające w sposób ciągły przez okres 



minimum 2 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu. Dla CZĘŚCI NR 6: co najmniej 1 (jedno)
zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania czystości w obiektach 
użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 1 500 m2 trwające w sposób ciągły przez okres 
minimum 2 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu. Dla CZĘŚCI NR 7: co najmniej 1 (jedno)
zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania czystości w obiektach 
użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 1 500 m2 trwające w sposób ciągły przez okres 
minimum 2 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu. Dla CZĘŚCI NR 8: co najmniej 1 (jedno)
zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania czystości w obiektach 
użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 400 m2 trwające w sposób ciągły przez okres 
minimum 2 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu. Dla CZĘŚCI NR 9: co najmniej 1 (jedno)
zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania czystości w obiektach 
użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 300 m2 trwające w sposób ciągły przez okres 
minimum 2 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu. Dla CZĘŚCI NR 10: co najmniej 1 
(jedno) zamówienie (kontrakt) polegające na usłudze sprzątania i utrzymania czystości w obiektach 
użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 50 m2 trwające w sposób ciągły przez okres 
minimum 2 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu. Poprzez „jeden kontrakt” Zamawiający 
rozumie jedną pisemną umowę odpłatną, a nie sumę pojedynczych pisemnych czy ustnych zleceń 
realizowanych na rzecz tego samego podmiotu. Przez BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, 
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, 
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, a także budynek biurowy i socjalny. Warunku 
posiadania doświadczenia w świadczeniu usług sprzątania i utrzymania czystości budynku 
użyteczności publicznej nie spełni posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług sprzątania hali 
magazynowej, samodzielnego garażu podziemnego lub naziemnego. Jeśli wykonawca powołuje się na 
usługi aktualnie wykonywane – Zamawiajacy uzna wyłącznie takie usługi, które wykonawca realizuje 
już w sposób ciągły przez okres minimum 2 miesięcy. Zarówno w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych wykonawców warunek, o 
którym mowa musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy 
z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie). 
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 
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 



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: 
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: 
Dot. części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10: Dokumenty wymienione poniżej Wykonawca, którego oferta 
została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego: 1) Wykaz usług, odpowiednio do 
oferowanej/ oferowanych części (w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
SIWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub 
zawodowej (doświadczenia) opisanego w rozdz. V. ust. 1 pkt 3 SIWZ, wykonanych lub 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 zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane lub są wykonywane (w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku 
usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W 
przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazanyw 
warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać 
całkowitą wartość/ metraż usług oraz podać wartość/ metraż usług w zakresie wymaganym warunkiem.



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) 
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Ofertę stanowi: 1) załącznik nr 1 do
SIWZ – formularz ofertowy, sporządzony wg. załączonego do SIWZ wzoru (wypełniony i podpisany 
przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy); 2) załącznik nr 1B do
SIWZ – formularz cenowy wg. załączonego do SIWZ wzoru (wypełniony i podpisany przez osobę 
upoważnioną/ osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Wraz z ofertą należy złożyć : a) 
Oświadczenia, o których mowa w pkt VII. 1.1) SIWZ; b) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia 
notarialna) - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w 
postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub 
ewidencji działalności gospodarczej; Obowiązek złożenia pełnomocnictwa dotyczy wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. c) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - w 
przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który 
zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 570 z późn. zm), względnie innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą; d) Zobowiązanie (oryginał) innego podmiotu do oddania 
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres 
zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim 
okresie będzie ono wykonywane. Wzór „zobowiązania” stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 



Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

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 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: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 



Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych: 

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

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
Cena 90,00



Ryczałtowa stawka roboczogodziny dla potrzeb zleceń dodatkowych 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 
Tak 
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 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

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: 
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: 

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: 
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
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: 

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: 
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian są zawarte we wzorze umowy stawiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ, w szczególności: Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej 
ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania 
artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 muszą
być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w SIWZ. 3. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach i 
zakresie: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych
orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim 
będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub 
faktycznego; 2) wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania 
w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć 



wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań 
umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; 3) wysokości ceny, w sytuacji, gdy w czasie 
trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana 
dotyczy; 4) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 5) zmiany odpowiednich
zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej rozumianej 
jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i 
innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, 
strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, 
a także klęski żywiołowe; 6) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy jeżeli dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia; 7) powierzenia określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części
prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni
lepszą realizację danej części zamówienia. 4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub 
Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis 
proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 5. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej 
którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-
prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie 
sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie. 6. Zmiana osób wskazanych w § 14 umowy 
którejkolwiek ze Stron nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie danych teleadresowych osób. 
Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone
drugiej stronie. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu świadczonych usług i w 
związku z tym wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: wystąpienia prac remontowych, 
inwestycyjnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, wyłączenia pomieszczeń (budynków) z 
eksploatacji. 8. Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 nastąpi proporcjonalnie do okresu wyłączenia 
wykonywania usług oraz zmniejszenia zakresu (powierzchni), na której wykonywane są usługi. 9. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust. 7 z 
tygodniowym wyprzedzeniem. 
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: 2019-01-09, godzina: 10:00, 
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 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 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: 
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 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest miedzy innymi, odpowiednio dla części do 
realizacji której/ których Wykonawca zostanie wybrany kserokopii polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczenia. Wykonawca, zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy, posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę w 
wysokości co najmniej wartości ceny ofertowej brutto, odpowiednio dla części do realizacji, której 
został wybrany, zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ, § 6) 
oraz zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy kserokopii polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest 
również do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
po każdorazowym jej odnowieniu w terminie do 3 dni przed datą utraty ważności poprzedniej polisy. 
Jeżeli wykonawca został wybrany do realizacji więcej niż jednej części – wykonawca winien posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę w 
wysokości stanowiącej co najmniej sumę wartości ceny ofertowej brutto na wszystkie te części. 
Niedopełnienie tych formalności traktowane będzie jako uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia 
umowy. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ NR 1 ul. Smoleńsk 9
1) 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:Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku 
Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 (budynek główny wraz z budynkami 
pomocniczymi) oraz terenu przyległego - dojścia do budynku i terenu podworca wewnętrznego wraz z 
pielęgnacją zieleni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6, 
90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 2
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 90,00
Ryczałtowa stawka roboczogodziny dla potrzeb zleceń dodatkowych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ NR 2 ul. Humberta 3
1) 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:Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku 
Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Humberta 3 oraz terenu przyległego - dojścia do 
budynku wraz z pielęgnacją zieleni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6, 
90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 2
okres w dniach: 



data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 90,00
Ryczałtowa stawka roboczogodziny dla potrzeb zleceń dodatkowych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ NR 3 ul. Paderewskiego, ul. Basztowa 18 wraz z aulą, Plac Matejki 13
1) 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:Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach 
Zamawiającego położonych w Krakowie przy ul. Paderewskiego, Basztowej 18 wraz z aulą, Plac 
Matejki 13 (kompleks budynków) oraz terenu przyległego - dojścia do budynków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6, 
90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 2
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 90,00
Ryczałtowa stawka roboczogodziny dla potrzeb zleceń dodatkowych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ NR 4 ul. Krzemionki 30
1) 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:Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku 



Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Krzemionki 30.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 2
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 90,00
Ryczałtowa stawka roboczogodziny dla potrzeb zleceń dodatkowych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: CZĘŚĆ NR 4 ul. Mały Rynek 4
1) 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:Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku 
Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Mały Rynek 4 oraz terenu przyległego – dojścia do 
budynku oraz części podworca od strony ul. Św. Krzyża 4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6, 
90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 2
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie



Cena 90,00
Ryczałtowa stawka roboczogodziny dla potrzeb zleceń dodatkowych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: CZĘŚĆ NR 6 ul. Lea 27-29
1) 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:Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku 
Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Lea 27-29 oraz terenu przyległego - dojścia do 
budynku i terenu podworca wewnętrznego wraz z pielęgnacją zieleni;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6, 
90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 2
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 90,00
Ryczałtowa stawka roboczogodziny dla potrzeb zleceń dodatkowych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: CZĘŚĆ NR 7 ul. Karmelicka 16
1) 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:Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku 
Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16 oraz terenu przyległego - dojścia do 
budynku i terenu podworca wewnętrznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6, 
90620000-9, 90630000-2



3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 2
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 90,00
Ryczałtowa stawka roboczogodziny dla potrzeb zleceń dodatkowych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: CZĘŚĆ NR 8 ul. Piłsudskiego 21
1) 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:Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku 
Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21 oraz terenu przyległego 
- dojścia do budynku i terenu podworca wewnętrznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6, 
90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 2
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 90,00
Ryczałtowa stawka roboczogodziny dla potrzeb zleceń dodatkowych 10,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: CZĘŚĆ NR 9 ul. Piłsudskiego 38
1) 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:Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku 
Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 2
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 90,00

Ryczałtowa stawka roboczogodziny dla potrzeb zleceń dodatkowych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: CZĘŚĆ NR 10 ul. Radziwiłłowska 29/1
1) 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: Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku 
Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 29/1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90911300-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 



okres w miesiącach: 2
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 90,00
Ryczałtowa stawka roboczogodziny dla potrzeb zleceń dodatkowych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: CZĘŚĆ NR 11 ul.Syrokomli 21
1) 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:Świadczenie usługi sprzątania terenu przyległego - dojścia do budynku przy ul. Syrokomli 
21 w Krakowie; 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90610000-6, 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 2
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 90,00
Ryczałtowa stawka roboczogodziny dla potrzeb zleceń dodatkowych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


