
Gdynia, dnia 27.07.2018 r. 

Sąd Rejonowy w Gdyni 

Pl. Konstytucji 5 
                                              

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY 

na 

 

Sprzątanie i konserwację pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, 

utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwację i czyszczenie mebli w 

pomieszczeniach i korytarzach 
 

ADRES: 

 

Sąd Rejonowy w Gdyni, 

Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia  

Telefon (058) 765 61 19 

Faks      (058) 765 61 78 

e-mail: lkwietniewski@gdynia.sr.gov.pl 

 

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Sprzątanie i konserwacja pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na 

terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwacja i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach. 

 

Rodzaj zamówienia – usługi sprzątania biur 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

• 90910000-9 – usługi sprzątania 

• 90919200-4 – usługi sprzątania biur, 

• 90919100-3 – usługi czyszczenia urządzeń biurowych 

• 90911300-9 – usługi czyszczenia okien,  

• 90620000-9 – usługi odśnieżania 

• 77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

• 77312100-1 – usługi odchwaszczania 

 

nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: PN 3/2018 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

Sprzątanie i konserwacja pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na 

terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwacja i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III SIWZ oraz w Regulaminie sprzątania 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w § 1 pkt 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

TERMIN REALIZACJI: 

 

Całość zamówionych usług winna być realizowana od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2020 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można otrzymać: 

 

    - na stronie internetowej sądu: www.gdynia.sr.gov.pl 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu,  

2) spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

http://www.gdynia.sr.gov.pl/


• kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 

 

• sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 150.000 zł. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy łącznie 

mogą spełnić ten warunek. 

W przypadku wykazania zdolności finansowych innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

• zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie: co najmniej 3 zadania polegające na 

utrzymaniu czystości w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej 

niż 4130 m² każdy budynek przez okres min. 12 miesięcy - załącznik nr 4 do SIWZ 

 

   

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

 Formularz ,, OFERTA” 

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu 

 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 Wykaz robót 

 

 

MEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 238 do dnia 21.08.2018 r. do godziny 13.00. 

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju  236 w dniu 21.08.2018 r. o godzinie 13.15. 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT: 

 

cena oferty brutto    - waga  60 %. 

termin płatności faktury    - waga  25 % 

zatrudnienie osób niepełnosprawnych  - waga  15 % 

 
Szczegółowo sposób oceny ofert określono w Rozdziale XV SIWZ. 

 

TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

Termin  związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

 


