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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24207-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi sprzątania budynków
2016/S 016-024207

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
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
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

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 przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i
zewnętrznych przynależnych do budynków, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do
wspólnego użytku na terenie Miasta Poznania do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
dysponuje tytułem prawnym.

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

mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto
Poznań.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku
i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, oraz pomieszczeń i części
nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na terenie Miasta Poznania do których Zarząd
Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym, o maksymalnej powierzchni:

— pow. sprzątana wokół budynków i terenów utwardzonych – 524 135,24 m2,

— pow. terenów zielonych – 391 596,49 m2,

— pow. wewnętrzna – 115 579,01 m2.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. Utrzymania w czystości i porządku terenów zielonych i zewnętrznych poprzez usuwanie, zamiatanie,
grabienie liści wraz z ich wywozem, zbieranie i wywożenie zanieczyszczeń.
2. Nadzoru nad małą architekturą znajdującą się na terenie objętym zamówieniem i utrzymywanie porządku i
czystości małej architektury.
3. Utrzymywania w czystości i porządku chodników, podwórzy, powierzchni utwardzonych, prześwitów
bramowych, schodów zewnętrznych, dróg wewnętrznych lub ich części, dojść do budynków, placów
gospodarczych, w zasiekach na nieczystości stałe lub innych miejscach przeznaczonych na ustawianie
pojemników na odpady stałe.
4. W okresie zimy likwidowanie śliskości zimowej poprzez codzienne usuwanie śniegu, lodu, błota z powierzchni
utwardzonych – w/w prace należy wykonać
w godzinach rannych nie później jednak niż do godz. 6:30.
5. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace winny być wykonywane systematycznie na bieżąco, aż do
osiągnięcia stanu zapewniającego bezpieczeństwo poruszających się ludzi i pojazdów.
6. Śnieg należy pryzmować w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z chodników, dojść do drzwi
wejściowych do budynków, placów gospodarczych, dojazdów.
7. W przypadku wystąpienia gołoledzi wymagane jest na bieżąco posypywanie nawierzchni komunikacyjnych
piaskiem.
8. Opróżniania koszy przydomowych.
9. Odchwaszczania chodników oraz opasek wokół budynków.
10. Częstotliwość wykonywania czynności objętych zamówieniem winna gwarantować:
— zabezpieczenie od skutków oblodzeń i opadów śniegu (odgarnianie, odkuwanie i posypywanie piaskiem
chodników i dojść do budynków),
— w okresie zimowym Zamawiający będzie wymagał natychmiastowego przystąpienia do usuwania skutków
zimy w przypadku zaistnienia intensywnych opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.
11. Zamawiający dopuszcza w niedziele i święta składowanie odpadów w workach do kolejnego dnia roboczego
bezpośrednio na nieruchomości.
W zakresie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do
wspólnego użytku Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:



Dz.U./S S16
23/01/2016
24207-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 7

23/01/2016 S16
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 7

1. Utrzymywania w czystości i porządku powierzchni i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego
użytku m.in: sieni, korytarzy, podestów, schodów i klatek schodowych, kabin dźwigów osobowych, pomieszczeń
pralni, suszarni, strychów i korytarzy piwnicznych oraz pomieszczeń na wózki, poprzez usuwanie, zamiatanie,
zbieranie i wywóz zanieczyszczeń.
2. Mycia schodów i klatek schodowych, parapetów, skrzynek listowych, licznikowych, balustrad, grzejników,
drzwi wejściowych na klatki schodowe, do pralni, piwnic i suszarni, lamperii i ścian wykładanych glazurą lub
malowanych farbą olejną.
3. Mycia okien i luksferów na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego
użytku.
4. Czyszczenia wnęk wokół wszystkich okienek (świetlików).
5. Niezwłocznego zawiadamiania administracji o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji
i urządzeń technicznych znajdujących się na terenie nieruchomości.
6. Wymiany uszkodzonych i uzupełniania brakujących żarówek na klatkach schodowych, w piwnicach,
pralniach, suszarniach, strychach oraz przed drzwiami wejściowymi do budynków (żarówki będą dostarczane
przez Zarządcę budynku).
7. Wywieszania flag w dniach świąt i uroczystości państwowych (flagi będą dostarczane przez Zarządcę
budynku).
8. Utrzymania w czystości kabin dźwigów osobowych.
9. Wykładania trutki na szczury w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku.
10. Częstotliwość wykonywania czynności objętych zamówieniem winna gwarantować:
— odpowiedni stan sanitarny posesji,
— odpowiedni stan bezpieczeństwa pożarowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200, 90910000, 90610000, 90620000, 90612000, 90611000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie: 235
000 PLN (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp
Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na konto Zamawiającego
ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz spełniają niżej określone warunki:
1. Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru do Rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z ustawą z 13.9.1996 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, wydany przez Prezydenta Miasta Poznania.
2. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie lub decyzję na transportu odpadów komunalnych określone
w Ustawie o odpadach z 14.12.2012 (Dz. U. 2013 poz.21 z późn. zm.).
3.Wykonawca winien spełnić warunek w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat usługi polegające na

sprzątaniu terenów zielonych i zewnętrznych o powierzchni nie mniejszej niż: 600 000 m2 oraz powierzchni

wewnętrznych obiektów o powierzchni nie mniejszej niż: 100 000 m2 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy od podanej wyżej – w tym okresie, przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający wezwie Wykonawców,którzy w
wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych zaświadczeń lub dokumentów lub którzy złożyli dokumenty
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie
także w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień, dotyczących przedłożonych oświadczeń i
dokumentów.
Przystępujący do postępowania składają następujące dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w pkt 11 SIWZ oraz
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
8.Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
9. Oryginał dowodu wniesienia wadium.
10. Pełnomocnictwo w przypadku gdy oferta jest składana w imieniu Wykonawcy przez osobę, której
umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
11. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Należy przedłożyć listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy 16.2.2007 o ochronie konkurencji i
konsumentów– zał. nr 6 do SIWZ lub informację o tym, iż nie należy się do żadnej grupy kapitałowej – zał. nr 7
do SIWZ.
12. W przypadku jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobie
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia Zamawiającego żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do podmiotów
dokumentów określonych w pkt 12.3; pkt 12.4; pkt 12.5; pkt 12.6.
13. Aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, zgodnie z ustawą z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wydany
przez Prezydenta Miasta Poznania.
14. Zezwolenie lub decyzja na transport odpadów wydane przez właściwy organ – na podstawie art. 28 ustawy
o odpadach z 14.12.2012 (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.).
15. Oświadczenie ws. powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zał. nr 8 do SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien spełnić
warunek w zakresie posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 8 000 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Termin przystąpienia do czynności w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DP.340-4/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 023-038074 z dnia 3.2.2015

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.2.2016 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 12.2.2016 - 10:15
Miejscowość:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków (np. w formie podwykonawstwa, doradztwa, przekazania know-how, itp.).
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, iż będzie dysponował zasobami
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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 wykonaniu
zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy
odpowiedniego zasobu – wskazać jego rodzaj i czas udzielenia oraz wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego
podmiotu w wykonaniu zamówienia.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, które miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 182 ust. 1 Pzp odwołanie wnosi
się w terminie 10 dni od 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.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.1.2016


