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 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
Dotyczy : WIM.BZ.0812.5A.2016 
 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień 
Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na usługi pn. :  
 
„Wykonanie obsługi  sprzątania części ogólnodostępnej dla pasażerów  
w Terminalu  Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach oraz sprzątania na 
pokładach statków powietrznych”  

  

 
o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.)  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

   
  90910000 - Usługi sprzątania  

            90911200- 8 Usługi sprzątania budynków  

 

Sekcja I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, 
Siedziba (adres) :    Szymany 150 , 12-100 Szczytno.  
Numer Regon:   281345971  
Numer NIP:   7451842294 
Tel.:    089 623 19 76 
Fax:    089 623 19 76 
Strona internetowa:  www.szymanyairport.pl  
Adres poczty elektronicznej: biuro@szymanyairport.pl 

Sekcja II. Tryb udzielania zamówienia wraz ze wskazaniem miejsc, w których 
zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 
 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez 

http://www.szymanyairport.pl/
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Zamawiającego udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy 

ogłoszeń w jego siedzibie wskazanych w Sekcji I ogłoszenia o zamówieniu. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

 strona internetowa Zamawiającego – www.mazuryairport.pl 

 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

3. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na 

swojej stronie internetowej wskazanej w Sekcji I ogłoszenia o zamówieniu.   

4. Na wniosek Wykonawcy skierowany zgodnie z Rozdziałem XX SIWZ Zamawiający 

przekaże niezwłocznie niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

Specyfikację odebrać można także nieodpłatnie w miejscu :12-100 Szczytno, Szymany 

150.  

Sekcja III. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   
 
Sekcja IV. Oferty częściowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 
 
Sekcja V. Opis przedmiotu zamówienia.  
 
1.  Przedmiotem zamówienia świadczenie usług jest: 

 - zadanie I - sprzątania i utrzymania w czystości części ogólnodostępnej Terminala 

Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury z siedzibą w Szymanach 150 przez 7 dni w 

tygodniu w godz. 6 00 – 22 00  

zadanie II -  sprzątania na pokładach statków powietrznych),  

zadanie III Utylizacja przedmiotów zabronionych do przewożenia w bagażu 

kabinowym zgodnie z rozporządzenie WE 2015/1998  

 
 
 
Wszystkie osoby wykonujące bezpośrednio czynności będące przedmiotem zamówienia 
powinny być wyposażone przez Wykonawcę w jednolitą odzież roboczą i imienne 
identyfikatory ze zdjęciem.  
Urządzenia techniczne i sprzęt, materiały i środki czystości oraz środki higieniczne do 
wykonania usługi zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawca. 
Wykaz urządzeń technicznych oraz środków higienicznych, które są niezbędne przy 
realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ 
 

http://www.mazuryairport.pl/
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Stosowane przez Wykonawcę środki czystości i środki higieniczne muszą być bezspornie 

dobrej jakości, skuteczne w stosowaniu, powszechnie dostępne i używane na rynku, 

posiadające atest PZH, bezpieczne dla każdej zmywalnej powierzchni, rozkładalne, 

nietoksyczne, posiadające właściwości odtłuszczająco- myjące.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

 
Sekcja VI.  Termin wykonania zamówienia.  
 

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia przez 
okres 12 miesięcy liczony od dnia podpisania umowy 
 
 
Sekcja VII.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

 
1.1. spełniają warunki określone w art. 10 Regulaminu,  a dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 

Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie  
Wykonawca zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny – ocena   spełniania   
warunku   dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 
 
 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia 

 
Wykonawca musi wykazać, że 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) co 
najmniej w sposób należyty co najmniej:  
 
1 zamówienie (w ramach jednej  umowy), które obejmowało sprzątanie 
obiektu/obiektów użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 2 000 m2 o 
wartości nie mniejszej niż  100 000,00 zł brutto 
 
W przypadku zamówień, które są nadal wykonywane – Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać, że na dzień składania ofert zamówienie zostało zrealizowane minimum na  
100 000,00 zł brutto. 
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Pod pojęciem obiektu użyteczności publicznej należy rozumieć 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, oraz inny budynek 
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej 
uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, jeśli jest on dostępny dla nie dającej się 
określić z góry grupy osób (interesantów). 
 
 
 
c)  dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 
 

Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie  

Wykonawca zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny – ocena   spełniania   

warunku   dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, stanowiącego załącznik  nr 3 do SIWZ; 

 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 500 
000,00 zł (słownie  dwa miliony pięćset tysięcy ),  

   
Uwaga:  

  

Dla potrzeb oceny spełniania powyższych warunków jeśli wartości zostaną podane 
w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego 
polskiego do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o 
zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank 
Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia 
przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.  

  

 
 
1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 12 ust. 1 (Rozdział II, 

sekcja 3) Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego. 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
warunek ten musi spełniać każdy z Uczestników indywidualnie. 
 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 
żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IX SIWZ.  
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3 .Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i 
dokumenty wg. Metody „spełnia/nie spełnia 

Sekcja VIII. Wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu  
 
 
Sekcja IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.  
 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami oceny ofert tj.  
 
Cena  – waga 100 % - liczba punktów możliwych do otrzymania w kryterium – 100 pkt.  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów spośród 

wszystkich nieodrzuconych ofert. 

 

  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglądu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w 

ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

 

Sekcja X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
 

1. Oferty należy składać w miejscu: 12-100 Szczytno, Szymany 150. z dopiskiem: 
„Oferta w postępowaniu na „Wykonanie obsługi  sprzątania części 
ogólnodostępnej dla pasażerów w Terminalu Portu Lotniczego Olsztyn-
Mazury w Szymanach oraz sprzątania na pokładach statków powietrznych”  

 
 

Termin składania ofert: do dnia 04.05.2016 roku do godz. 12.00. 

Termin otwarcia ofert: w dniu 04.05.2016 roku o godzinie 12.30. 

Sekcja XI. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. 
2. Zamawiający, na co najmniej 3 dni  przed upływem terminu związania ofertą, może 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.  
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3. Wykonawca może samodzielnie dokonać przedłużenia terminu związania ofertą. 
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
 
Sekcja XII. Zamówienia uzupełniające.  
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 
wysokości   10 % szacunkowej wartości zamówienia 
 


