Przedmiot: Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo - czystościowych w budynku Prokuratury
Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21
Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy
Województwo: dolnośląskie
Adres: 58-100 Świdnica, ul. 1 Maja 21
Telefon: 74 850 34 00
Fax: 74 8520257
Strona internetowa: www.swidnica.po.gov.pl
Data publikacji: 2016-06-07
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa
REGON: 00056980000000

w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. 1 Maja 21,

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Przedmiotem zamówienia jest
utrzymanie w czystości: pokoi biurowych, pomieszczenia ochrony, pomieszczeń socjalnych, pokoi
gościnnych wraz z zapleczem socjalnym i węzłem sanitarnym, sali narad, klatek schodowych,
ciągów komunikacyjnych, WC, pomieszczeń znajdujących się w piwnicy między innymi pokoju
techniczno - informatycznego (pomieszczenia do skanowania akt), pokoju przesłuchań, okazań,
pomieszczenia dla zatrzymanych i konwoju, archiwów, magazynów, pomieszczeń gospodarczych,
biblioteki, a także innych pomieszczeń znajdujących się w budynku siedziby Prokuratury Okręgowej
w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21, o łącznej powierzchni użytkowej 2.000,00 m2 .
2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy oraz zakres sprzątania wraz z wykazem
pomieszczeń znajdujących się w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, a także powierzchnią
przedstawiono w SIWZ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest utrzymanie w czystości: pokoi biurowych, pomieszczenia ochrony, pomieszczeń socjalnych,
pokoi gościnnych wraz z zapleczem socjalnym i węzłem sanitarnym, sali narad, klatek schodowych,
ciągów komunikacyjnych, WC, pomieszczeń znajdujących się w piwnicy między innymi pokoju
techniczno - informatycznego (pomieszczenia do skanowania akt), pokoju przesłuchań, okazań,
pomieszczenia dla zatrzymanych i konwoju, archiwów, magazynów, pomieszczeń gospodarczych,

biblioteki, a także innych pomieszczeń znajdujących się w budynku siedziby Prokuratury Okręgowej
w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21, o łącznej powierzchni użytkowej 2.000,00 m2 .
2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy oraz zakres sprzątania wraz z wykazem
pomieszczeń znajdujących się w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, a także powierzchnią
przedstawiono w SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: zatrudnienie osĂłb wykonujÄ cych usĹ ugÄ
Prokuraturze OkrÄ gowej na podstawie umowy o pracÄ

sprzÄ tania w

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.swidnica.po.gov.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
2016-06-15 godzina: 10:30, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, ul. 1 Maja 21, I piętro
Wydział III Budżetowo Administracyjny pok. 111, P. Joanna Grzegorczyk-Wyrzykowska
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

