
 

 

Ogłoszenie nr 650643-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.  

Teatr Muzyczny Capitol: Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Teatru 

Muzycznego Capitol we Wrocławiu oraz sprzątanie posesji wokół 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: Teatr Muzyczny Capitol, krajowy numer identyfikacyjny 

27895900000, ul. ul. J. Piłsudskiego  67 , 50019   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo 

Polska, tel. 071 7890400, 7890431, e-mail sekretariat@teatr-capitol.pl, faks 717 890 470.  



Adres strony internetowej (URL): https://www.teatr-capitol.pl/biuletyn-informacji-publicznej/  

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):  

Samorządowa instytucja kultury  

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)  

Tak  

https://www.teatr-capitol.pl/biuletyn-informacji-publicznej/  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

https://www.teatr-capitol.pl/biuletyn-informacji-publicznej/  

 

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:  

Zamawiający wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności w formie pisemnej  

Adres:  

Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław pok. D/2/003 (sekretariat)  



 

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 utrzymanie 

czystości w pomieszczeniach Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu oraz sprzątanie 

posesji wokół budynków  

Numer referencyjny: ZP/06/18/TKA/PN  

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie 

czystości w pomieszczeniach Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu przy ul. 

Piłsudskiego 67, w mieszkaniu hotelowym położonym we Wrocławiu przy ul. Rejtana 1/6, a 

także sprzątanie posesji wokół budynków Teatru. Przedmiot zamówienia został podzielony na 

dwie części, tj.: 1) Zadanie nr 1 - Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku 

Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67 oraz sprzątanie posesji 

wokół budynków Teatru: - Łączna powierzchnia objęta utrzymaniem czystości wynosi 15 

673,35 m2 w tym: a) Powierzchnia wewnętrzna objęta codziennym sprzątaniem: 8 541,84 m2 

b) Powierzchnia wewnętrzna objęta sprzątaniem 3 razy w tygodniu: 2 429,60 m2 c) 

Powierzchnia wewnętrzna objęta sprzątaniem doraźnym: 3 275,41 m2 d) Powierzchnia 

terenów zewnętrznych i wewnętrznych: 1 426,50 m2 2) Zadanie nr 2 – Usługa 

kompleksowego sprzątania pomieszczeń w mieszkaniu hotelowym położonym we Wrocławiu 

przy ul. Rejtana 1/6 o łącznej powierzchni 164 m2. Wykonawca będzie realizował przedmiot 

przy użyciu własnych: środków czystości i konserwacji, artykułów higienicznych oraz 

narzędzi i urządzeń technicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty 



w załączniku nr 1 do SIWZ – w zakresie Zadania nr 1 oraz w załączniku nr 2 do SIWZ - w 

zakresie Zadania nr 2, które stanowią również załączniki do umów. 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3 

a ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia, w zakresie 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: 1) Zamawiający wymaga, aby osoby 

wykonujących czynności wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik 

nr 1 do SIWZ (dla Zadania nr 1) i Załącznik nr 2 do SIWZ (dla Zadania nr 2), były w okresie 

realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917). 2) 

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 7 dni, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o 

pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami świadczącymi 

usługę. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych. Data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, muszą być 

możliwe do zidentyfikowania. W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest 

do uzyskania od pracowników zgodny na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca lub Podwykonawca 

przedłoży do wglądu zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych 

składek) za ostatni okres rozliczeniowy. 4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o 

których mowa w ust.2) i 3) traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób świadczących usługę na podstawie umowy o 

pracę.  

 

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

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:  12   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:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje, co najmniej dwie usługi(1) 

sprzątania, spełniające, każda z nich, następujące wymagania: - usługa była wykonywana 

nieprzerwanie przez minimum 8 miesięcy(2) - usługa obejmowała/obejmuje sprzątanie 

powierzchni wewnętrznych o powierzchni: dla Zadania nr 1: nie mniejszej niż 7 000 m2, dla 

Zadania nr 2: nie mniejszej niż 100 m2 (1) Jedna usługa oznacza usługę 

wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy. (2) W przypadku usług będących w 

trakcie realizacji, Zamawiający wymaga, aby okres już zrealizowanej części usługi wynosił co 

najmniej 8 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu 

składania ofert. Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na dwa Zadania wystarczające jest 

spełnienie warunku dla Zadania nr 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający 

uzna warunki za spełnione jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany 

warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców występujących wspólnie.  

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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

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:  

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej, niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  

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:  

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór stanowi 

załącznik nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.  

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 (oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia) zobowiązany jest do złożenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 



internetowej Zamawiającego www.teatr-capitol.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ informacji 

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego wezwania - 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z 

Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 6 

do SIWZ. 2.Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Zobowiązanie lub inne dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów przez 

inne podmioty muszą określać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów 

innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe dokumenty Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć wraz z ofertą.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na Zadanie nr 1 w wysokości: 8 000,00 zł 

(słownie: osiem tysięcy złotych ) przed upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być 

wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem że łączna 

wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku 

wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest 

wnoszone. 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w 

Banku PKO BP S.A. 1 oddział Wrocław nr rachunku 20 1020 5226 0000 6102 0416 3200, z 

dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na Kompleksowe utrzymanie czystości w 

pomieszczeniach Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu oraz sprzątanie posesji wokół 

budynków nr sprawy: ZP/06/18/TKA/PN”. 5. Gwarancje i poręczenia należy wystawiać na: 

Teatr Muzyczny CAPITOL, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław i zdeponować (za 

potwierdzeniem ich przyjęcia) w siedzibie Zamawiającego - Kasa Główna (pok. C/1/002). 6. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym skuteczne 

wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4, przed upływem terminu składania ofert 

(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. 

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – 

dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej 

niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony Kasie Głównej Zamawiającego, a jego 

kopia w ofercie. 8. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać nieodwołalne i 

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie 

związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej 



kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Oferta 

Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego 

zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.  

 

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 60,00 

częstotliwość mycia okien 30,00 

termin płatności 10,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Nie  

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:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy, Zamawiający zawarł we wzorze umowy. Zadanie 

1: § 18 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu usług, z przyczyn 

niezależnych od Stron umowy lub leżących po stronie Zamawiającego w szczególności z 

powodu wyłączenia z użytkowania części pomieszczeń, sprzedaży lub najmu nieruchomości 

lub jej części. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji świadczenia usług 

np. z powodu remontu lub zmian organizacyjnych u Zamawiającego. 3. Zamawiający 

poinformuję Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 z 7 – 

dniowym wyprzedzeniem. § 19 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, za 

wyjątkiem przypadków opisanych w ust.7 poniżej, § 7 ust.3 i §18ust.2. 2. Zamawiający 

przewiduje zmiany umowy w przypadku: a) zmiany przepisów prawnych powszechnie 

obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy, b) zmian formalno-

organizacyjnych, mających wpływ na realizację umowy. 3. Strony dokonają odpowiedniej 

zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w § 9 ust. 1 i 2, w przypadku zamiany: a) obowiązującej stawki podatku VAT, 

b) zmniejszenia zakresu usług, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 18 

ust. 1. 4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia, będzie odnosić się wyłącznie do faktur wystawionych od dnia wejścia w 

życie przepisów zmieniających stawkę podatku. 5. W przypadku zmniejszenia zakresu usług, 

wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszona o wartość usług 

niewykonanych w okresie wyłączenia z użytkowania części pomieszczeń. 6. W przypadku 

sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 70-72 i 72a, wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę wskazaną w formularzu 

cenowym Oferty Wykonawcy jako wynagrodzenie z tytułu sprzątania terenów zewnętrznych 

wokół budynków przy ul. Piłsudskiego 70-72 (poz. 2 Formularza cenowego). 7. Nie stanowi 

zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych 

teleadresowych. Zmiana powyższa wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej 

strony. Zadanie 2: § 18 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu usług, z 

przyczyn niezależnych od Stron umowy lub leżących po stronie Zamawiającego w 

szczególności z powodu wyłączenia z użytkowania części pomieszczeń. 2. Zamawiający 

poinformuję Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 z 7 – 

dniowym wyprzedzeniem. § 19 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, za 

wyjątkiem przypadków opisanych w ust.6 poniżej, § 7 ust.3. 2. Zamawiający przewiduje 

zmiany umowy w przypadku: a) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, 

które mają wpływ na realizację umowy, b) zmian formalno-organizacyjnych, mających 



wpływ na realizację umowy. 3. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej 

umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2, 

w przypadku zamiany: a) obowiązującej stawki podatku VAT, b) zmniejszenia zakresu usług, 

w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 18 ust. 1. 4. W przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług VAT, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, 

obowiązujących przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia, będzie odnosić się wyłącznie 

do faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku. 5. 

W przypadku zmniejszenia zakresu usług, wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie 

proporcjonalnie pomniejszona o wartość usług niewykonanych w okresie wyłączenia z 

użytkowania. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych zmiana danych teleadresowych. Zmiana powyższa wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej strony.  

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: 2018-11-28, 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 (PL)  

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: Nie  

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 Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem danych 

osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław; e-mail: 

sekretariat@teatr-capitol.pl dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: 

inspektor@teatr-capitol.pl lub poczty tradycyjnej: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 



67, 50-019 Wrocław; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 

ZP/06/18/TKA/PN pn. Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Teatru 

Muzycznego Capitol we Wrocławiu oraz sprzątanie posesji wokół budynków, prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby 

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 

oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 i), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 

momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej 

dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; obowiązek podania przez Panią/Pana danych 

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w 

odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 

RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 

RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO 

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie 

przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku Teatru 

Muzycznego Capitol we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67 oraz 

sprzątanie posesji wokół budynków Teatru 

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: Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku Teatru Muzycznego 

Capitol we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67 oraz sprzątanie posesji wokół budynków 

Teatru. Łączna powierzchnia objęta utrzymaniem czystości wynosi 15 673,35 m2 w tym: a) 

Powierzchnia wewnętrzna objęta codziennym sprzątaniem: 8 541,84 m2 b) Powierzchnia 

wewnętrzna objęta sprzątaniem 3 razy w tygodniu: 2 429,60 m2 c) Powierzchnia wewnętrzna 

objęta sprzątaniem doraźnym: 3 275,41 m2 d) Powierzchnia terenów zewnętrznych i 

wewnętrznych: 1 426,50 m2. Wykonawca będzie realizował przedmiot przy użyciu własnych: 

środków czystości i konserwacji, artykułów higienicznych oraz narzędzi i urządzeń 

technicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do 



SIWZ.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 12 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

częstotliwość mycia przeszkleń  30,00 

termin płatności 10,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w mieszkaniu 

hotelowym położonym we Wrocławiu przy ul. Rejtana 1/6 

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: Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w mieszkaniu hotelowym 

położonym we Wrocławiu przy ul. Rejtana 1/6 o łącznej powierzchni 164 m2. Wykonawca 

będzie realizował przedmiot przy użyciu własnych: środków czystości i konserwacji, 

artykułów higienicznych oraz narzędzi i urządzeń technicznych. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach: 12 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

częstotliwość mycia okien 30,00 

termin płatności 10,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

 


