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Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 2090002942
Adres pocztowy: ul. Matejki 57
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-770
Państwo: Polska
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 
Tel.:  +48 614158800
Faks:  +48 614158809
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkzl.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i 
zewnętrznych przynależnych do budynków oraz pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości

II.1.2) Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
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Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i 
zewnętrznych przynależnych do budynków oraz pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie 
Miasta Poznania, do których ZKZL sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym, administrowanych przez:
POK 1 = cześć 1
POK 2 = cześć 2
POK 3 = część 3
POK 4 = cześć 4
POK 5 = cześć 5
NZOZ Poznań, ul. Kórnicka 24 oraz pod Rondem Kaponiera= część 6

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzątanie i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków 
oraz pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie POK 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90911300 Usługi czyszczenia okien
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90918000 Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I - świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych 
i zewnętrznych przynależnych do budynków oraz pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie 
Miasta Poznania, do których ZKZL sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym, administrowanych przez POK 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/09/2021
Koniec: 30/09/2022

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzątanie i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków 
oraz pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie POK 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90911300 Usługi czyszczenia okien
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90918000 Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I - świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych 
i zewnętrznych przynależnych do budynków oraz pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie 
Miasta Poznania, do których ZKZL sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym, administrowanych przez POK 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/09/2021
Koniec: 30/09/2022

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzątanie i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków 
oraz pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie POK 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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90511000 Usługi wywozu odpadów
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90911300 Usługi czyszczenia okien
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90918000 Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I - świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych 
i zewnętrznych przynależnych do budynków oraz pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie 
Miasta Poznania, do których ZKZL sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym, administrowanych przez POK 3

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/09/2021
Koniec: 30/09/2022

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzątanie i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków 
oraz pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie POK 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90911300 Usługi czyszczenia okien
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90918000 Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I - świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych 
i zewnętrznych przynależnych do budynków oraz pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie 
Miasta Poznania, do których ZKZL sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym, administrowanych przez POK 4

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/09/2021
Koniec: 30/09/2022

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzątanie i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków 
oraz pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie POK 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90911300 Usługi czyszczenia okien
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90918000 Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I - świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych 
i zewnętrznych przynależnych do budynków oraz pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie 
Miasta Poznania, do których ZKZL sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym, administrowanych przez POK 5

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/09/2021
Koniec: 30/09/2022

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzątanie i utrzymanie w porządku i czystości powierzchni wspólnych i toalet publicznych w NZOZ Poznań, ul. 
Kórnicka 24 oraz pomieszczenia toalet dla najemców pod Rondem Kaponiera
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90911300 Usługi czyszczenia okien
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90918000 Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzątanie i utrzymanie w porządku i czystości powierzchni wspólnych i toalet publicznych w NZOZ Poznań, ul. 
Kórnicka 24 oraz pomieszczenia toalet dla najemców pod Rondem Kaponiera.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/09/2021
Koniec: 30/09/2022

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
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30/06/2021

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

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

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.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
30/06/2021

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 513 oraz w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w art. 515 ust 1 i 2 ustawy Pzp (dotyczy sytuacji wskazanych 
powyżej) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – 
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ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie 
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2021


