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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180336-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi sprzątania budynków
2017/S 091-180336

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Krakowskie Biuro Festiwalowe
351210040
ul. Wygrana 2
Kraków
30-311
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Bylińska
Tel.:  +48 123542531
E-mail: abylinska@biurofestiwalowe.pl 
Faks:  +48 123542501
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.biurofestiwalowe.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gminna instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi sprzątania lokalu biurowego położonego w Krakowie przy ul. Dworskiej.
Numer referencyjny: DP-271-18/2017

II.1.2) Główny kod CPV
90911200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:abylinska@biurofestiwalowe.pl
www.biurofestiwalowe.pl
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Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług sprzątania budynku – lokalu biurowego położonego w
Krakowie przy ul. Dworskiej 1c o łącznej powierzchni 457 m² w okresie od 18 kwietnia do 31 marca 2020 roku.
Zamówienie jest częścią zamówienia na usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 106 236.72 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków – ul. Dworska 1c.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług sprzątania budynku – lokalu biurowego położonego
w Krakowie przy ul. Dworskiej 1c o łącznej powierzchni 457 m² w okresie od 18 kwietnia do 31 marca
2020 roku. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji, w tym m.in.
czas wykonywania pracy – 5 dni w tygodniu, zakres prac do wykonywania codziennie, wymogi dotyczące
pracowników oraz informacje dotyczące budynku. Sposób realizacji zamówienia określony został we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przeprowadzona procedura to negocjacje wyłącznie z jednym z wykonawcą (tryb bez oferty) – umowa została
zawarta po ustaleniu wszystkich istotnych aspektów realizacji zamówienia.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione

zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
W dniu 24.3.2017 roku Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe, zawarł z DC System „Company”
Sp. z o. o. Spółka Komandytowa umowę w sprawie zamówienia publicznego w przedmiocie świadczenia
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kompleksowego utrzymania czystości budynków zarządzanych przez Zamawiającego. Zamówienie zostało
udzielone w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zatytułowanego
Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do 31 marca 2020 roku, numer sprawy
DP-271-76/2016. W ogłoszeniu o zamówieniu numer 2016/S 230-420056 Zamawiający przewidział możliwość
udzielania zamówień na usługi sprzątania innego budynku biurowego o powierzchni do 500 m² na okres nie
dłuższy niż 3 lata. Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług sprzątania budynku przy ul.
Dworskiej 1c w Krakowie o łącznej powierzchni 457 m² w okresie do 31.3.2020 roku. Zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku
udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita
wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W niniejszym postępowaniu
spełnione zostały wszystkie powyższe okoliczności. Wartość niniejszego zamówienia została uwzględniona
przy obliczaniu wartości zamówienia; zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu numer
2016/S 230-420056 i polega na powtórzeniu podobnych usług w stosunku do zamówienia podstawowego
– powtórzeniu usług sprzątania. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy zamówienia podstawowego,
a data jego udzielenia mieścić się będzie w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy w postępowaniu numer
DP-271-76/2016. Tym samym spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych i zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest zasadne.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Usługi sprzątania lokalu biurowego położonego w Krakowie przy ul. Dworskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/04/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420056-2016:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420056-2016:TEXT:PL:HTML
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DC System „Company” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
011189871
ul. Marsa 56A
Warszawa
04-242
Polska
Kod NUTS: PL127
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 89 430.89 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 106 235.72 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Wykonywanie usług porządkowo-czystościowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wraz z uzasadnieniem w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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