
Ogłoszenie nr 510002818-N-2019 z dnia 07-01-2019 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Sprzątanie w siedzibie oraz jednostkach
organizacyjnych Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 650233-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60770   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.
61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Sprzątanie w siedzibie oraz jednostkach organizacyjnych Zarządu Komunalnych Zasobów
Lokalowych sp. z o.o.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DOA.201.95/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) 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: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie oraz
jednostkach organizacyjnych Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu
na łącznej powierzchni wewnętrznej 2926,35 m2 wraz z terenami zewnętrznymi o łącznej
powierzchni 490 m2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Sprzątanie i utrzymanie w
porządku i czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych (w tym z kabiną
prysznicową), sali szkoleniowych, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych (frontowej i
ewakuacyjnej), balkonów, kabiny dźwigu osobowego oraz pranie wykładzin dywanowych
(według zapotrzebowania) i mycie okien (w tym okien witrażowych) w siedzibie Zamawiającego
przy ulicy Matejki 57 (budynek 5 kondygnacyjny – parter, I, II, III, IV piętro oraz poddasze)
wraz z terenem przyległym do nieruchomości od strony frontowej i od strony podwórza (w tym



dziedziniec wewnętrzny i platforma dla osób niepełnosprawnych): – powierzchnia wewnętrzna –
2548,10 m2, – powierzchnia wykładzin dywanowych do prania – 1000 m2, – powierzchnia okien
– 517 m2, – powierzchnia zewnętrzna – 470 m2. 2) Sprzątanie i utrzymanie w porządku i
czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych, ciągów komunikacyjnych oraz
mycie okien w jednostce organizacyjnej Zamawiającego na osiedlu Piastowskim 77 (Punkt
Obsługi Klienta nr 2 – lokal na I piętrze) i przy ulicy Łozowej 26 (Punkt Obsługi Klienta nr 4 –
lokal na parterze) wraz z terenem przed wejściem do lokalu zajmowanego przez Punkt Obsługi
Klienta nr 4: – powierzchnia wewnętrzna – 378,25 m2, – powierzchnia okien – 83,29 m2, –
powierzchnia zewnętrzna – 20 m2. 3) Szczegółowy zakres czynności objętych przedmiotem
zamówienia i częstotliwość ich wykonywania oraz zestawienie wielkości rodzaju powierzchni
określony został w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

 
Dodatkowe kody CPV: 90919200-4, 90911300-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 171556.08 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
tak
 
Nazwa wykonawcy: Biuro Handlowo Usługowe VIGOR sp. z o.o. (lider konsorcjum) 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Czernichowska 28 
Kod pocztowy: 61-334 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak



Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: VIGOR Edukacja sp. z o.o. sp. k. (konsorcjant) 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Czernichowska 28 
Kod pocztowy: 61-334 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 198114.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 191559.12 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 225838.98 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


