
Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego 
Numer ogłoszenia: 247069 - 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o , pl. Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 767 21 23, 

faks 58 760 10 29. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ergoarena.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług polegających na utrzymaniu 

czystości w ramach codziennego funkcjonowania obiektu, przed, po oraz podczas imprez odbywających się w obiekcie ERGO 
ARENA w tym: w pomieszczeniach treningowych, magazynowych, administracyjnych oraz terenie przyległym /parkingi, Skate 
Park, boiska do koszykówki, otok K-3/. Zadanie 2 Świadczenie usług polegających na odśnieżaniu parkingów P-0, P-1, P-2, 
otoku K-3 oraz terenu przyległego.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.62.00.00-9. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zadanie 1 - 10.000zł , zadanie 2 - 800 zł 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1.1) w zakresie wiedzy i doświadczenia (zakres 1) - wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał minimum 
2 zamówienia polegające na utrzymaniu czystości w obiekcie zamkniętym o powierzchni sprzątania minimum 
20.000m/2 przez okres co najmniej 6 miesięcy przy częstotliwości sprzątania obiektu min. 1 raz w tygodniu. 
Zamawiający dopuszcza wykazanie mniejszej liczby wykonanych zamówień pod warunkiem spełnienia 
wymogów dotyczących powierzchni min. 40.000m/2 oraz min. 12 miesięcy ciągłości usługi oraz częstotliwości 
prac w sprzątanym obiekcie min. 1 raz w tygodniu. Przez obiekt zamknięty należy rozumieć - hale sportowe, 
obiekty kulturalne - kina, muzea, teatry, baseny, sale wystawiennicze, biura, hotele, obiekty mieszkalne, 
szkoły) W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, minimum 1 wykonawca 
musi spełnić ten warunek. 1.2) w zakresie wiedzy i doświadczenia (zakres 2) - wykonawca w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 
okresie wykonał minimum 1 zamówienie polegające na utrzymaniu zimowym dróg lub placów o powierzchni 
minimum 40.000m2 przez okres co najmniej 3 miesięcy i wartości świadczonej usługi min. 50 tys. złotych 
brutto. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, minimum 1 wykonawca 
musi spełnić ten warunek. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o dotyczy zadania 2 - Dysponuje min. 2 pojazdami mechanicznymi samobieżnymi z lemieszem prawo i lewo 
skrętnym, przystosowanymi do usuwania śniegu, każdy o masie min. 4,5 tony. W przypadku składania oferty 
przez wykonawców występujących wspólnie wykonawcy mogą spełnić ten warunek łącznie. Wykonawca może 
polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dotyczy zadania 1 - wykaże się w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie łącznym przychodem netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 
nie mniejszej niż 6 mln zł W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie 
wykonawcy mogą spełnić ten warunek łącznie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw 
lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 



 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku 
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających 
obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny 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 w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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: najniższa cena. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.ergoarena.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat pok. 1C14 (na pisemny wniosek). 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2014 godzina 12:00, 

miejsce: Sekretariat pok. 1C14, otwarcie ofert nastąpi o godz. 15.30 pok. 1C14. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osoba 

do kontaktów: Sławomir Piotrowski tel. 784-073-119 email: przetargi@ergoarena.pl. 
IV.4.17) Czy 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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: utrzymanie czystości w hali. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: utrzymanie czystości w hali. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: utrzymanie zimowe. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odśnieżanie terenu zewnętrznego. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


