
Ogłoszenie nr 510409994-N-2021 z dnia 29.01.2021 r.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników: Wykonywanie kompleksowej usługi
sprzątania lokalu biurowego, położonego w Warszawie przy ul. Stanisława Moniuszki 1A.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 603420-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Krajowy numer identyfikacyjny
01034702600000, ul. Stanisława Moniuszki  1a, 00-014  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 022 629-70-96, e-mail przetargi@fsusr.gov.pl , faks 022 629-97-24.
Adres strony internetowej (url): www.fsusr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Osoba prawna typu korporacyjnego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania lokalu biurowego, położonego w Warszawie przy
ul. Stanisława Moniuszki 1A.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FS.ZPN.251.11.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) 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:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania lokalu
biurowego, położonego w Warszawie przy ul. Stanisława Moniuszki 1A. Lokal położony jest na
XIV piętrze, stanowi siedzibę Zamawiającego, i jest wynajmowany od firmy – Moniuszki Office
Sp. z o.o.. 2. Zamówienie obejmuje sprzątanie od poniedziałku do piątku w dni robocze, z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przy czym, Wykonawca zapewni wszystkie środki
czystości oraz sprzęt niezbędny do utrzymania czystości. 3. Łączna powierzchnia objęta usługą
sprzątania wynosi 482,20 m2. 4. Charakterystyka nieruchomości oraz szczegółowy zakres
przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 2 do IPU – Szczegółowy opis usługi. 5. Usługa
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sprzątania powierzchni biurowej będzie wykonywana przez jedną osobę. 6. Osoba, o których
mowa w ustępie powyżej musi być zatrudniona przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - w minimalnym wymiarze czasu pracy ½ etatu - w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320), co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy, poprzez zatrudnienie na umowę o
pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia pracowników już
zatrudnionych u Wykonawcy. Pozostałe osoby na podstawie np. umowy zlecenia lub innej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 50000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  13
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  13
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Security & Cleaning System Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Racłąwicka 15/19
Kod pocztowy: 53-149
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
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Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 33917.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33917.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70532.16
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 5%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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