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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67957-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Poznań: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
2012/S 42-067957

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Miasta Poznania
ul. Matejki 57
Osoba do kontaktów: Marta Kozłowska
60-770 Poznań
POLSKA
Tel.:  +48 618694800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Faks:  +48 618694812
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zkzl.poznan.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych
i zewnętrznych przynależnych do budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych, oraz
pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku w budynkach komunalnych na
terenie Miasta Poznania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto
Poznań.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
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Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych
i zewnętrznych przynależnych do budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych, oraz
pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku w budynkach komunalnych na
terenie Miasta Poznania, o powierzchni:
— tereny zielone: 382 341,27 m2,
— tereny zewnętrzne: 554 926,37 m2,
— powierzchnie wewnętrzne: 122 207,33 m2.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90600000, 90610000, 90620000, 90910000, 90911200

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 7 778 207,95 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DP.3400-2/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 225-365428 z dnia 23.11.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa: Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i
zewnętrznych przynależnych do budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych, oraz pomieszczeń i
części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku w budynkach komunalnych na terenie Miasta Poznania.
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.2.2012

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Konsorcjum: Impel Cleaning Sp. z o.o. i KDS Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365428-2011:TEXT:PL:HTML
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53-111 Wrocław
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 9 261 477,68 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 7 778 207,95 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 182 ust. 1 Pzp odwołanie wnosi się w
terminie 10 dni dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia —
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.2.2012


