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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:656862-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi sprzątania budynków
2021/S 248-656862
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemińska-Lińska
E-mail: aleksandra.sieminska@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294469
Faks: +48 618294012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amu.edu.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.amu.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: usługa sprzątania i utrzymania czystoś
Numer referencyjny: ZP/1770/U/21

II.1.2)

Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi utrzymania czystości przy użyciu środków czystości
preferowanych przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem A do SWZ lub przy użyciu środków czystości
równoważnych. Środki czystości zaoferowane do realizacji usługi muszą spełniać wymagania Zamawiającego
zwarte w załącznikach A i B do SWZ.
3. Wykonawca w formularzu oferty (zał. nr 1 do SWZ) oświadczy jakie środki czystości będą stosowane do
realizacji zamówienia.
4.Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, zgodnie z
projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do SWZ – dotyczy osób sprzątających, osób
wyznaczonych do serwisu dziennego oraz koordynatora.

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:
usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 w Poznaniu
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 w Poznaniu

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 1 - usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 w Poznaniu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku A do SWZ;
Wspólny słownik zamówień: 90911200-8.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kontrola jakości śwaidczenia usług / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium spoleczne: zatrudnienie osoby z niepłnosprawnością / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- część 1: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Ogrodu Botanicznego UAM przy Dąbrowskiego 165 w
Poznaniu
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Ogrodu Botanicznego UAM przy Dąbrowskiego 165 w
Poznaniu

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 2 - usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Ogrodu Botanicznego UAM przy
Dąbrowskiego 165 w Poznaniu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku B do
SWZ;
Wspólny słownik zamówień: 90911200-8.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kontrola jakości śwaidczenia usług / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium spoleczne: zatrudnienie osoby z niepłnosprawnością / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- część 2: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część 1-2: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie sprzątania obiektów na sumę co
najmniej 500.000,00 zł.
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia wykonawca musi posiadać ubezpieczenie na kwotę
stanowiącą iloczyn 500.000,00 zł i liczby części na które Wykonawca składa ofertę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
- jednolity europejski dokument zamówienia;
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia
- zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów przez podmiot udostępniający
zasoby (jeżeli dotyczy)

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część 1:
Wykonawcy winni wykazać się wykonaniem należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi o
wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto w skali roku, polegającej na utrzymaniu czystości w budynkach oraz
załączą dowody potwierdzające czy wykazana usługa została wykonana należycie.
Część 2:
Wykonawcy winni wykazać się wykonaniem należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi o
wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto w skali roku, polegającej na utrzymaniu czystości w budynkach oraz
załączą dowody potwierdzające czy wykazana usługa została wykonana należycie.
Uwaga: Jedna usługa sprzątania oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy. W przypadku usług
wykonywanych (tj. rozpoczętych a nie zakończonych):
- na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia zaliczona będzie wyłącznie jej zrealizowana część,
- poświadczenia w odniesieniu do tych usług winny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, w wykazie wykonanych usług wskazuje usługi, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył
lub uczestniczy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do
przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
- jednolity europejski dokument zamówienia;
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są

22/12/2021
S248
https://ted.europa.eu/TED

4/7

Dz.U./S S248
22/12/2021
656862-2021-PL

5/7

wykonywane - zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale 5.1b)1 SWZ wraz z załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów przez podmiot udostępniający
zasoby (jeżeli dotyczy)
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/01/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na platformie e-ProPublico (https://e-propublico.pl/)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
za 36 miesiące - cz. 1 i za 18 miesięcy - cz. 2
VI.3)

Informacje dodatkowe:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
i 109 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa
w art. 111 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na podstawie art. 139 ustawy
Prawo zamówień publicznych najpierw dokona badania i oceny a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca do upływu terminu składania ofert składa:
- wraz z ofertą: formularz ofertowy, formularz cenowy, zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów (jeśli dotyczy), dowód wniesienia wadium (w przypadku składania wadium w formie
innej niż pieniądz), Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, o którym
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mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
(jeżeli dotyczy), karty katalogowe środków czystości/opisy środków czystości.
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia:
- JEDZ, wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie, dokument
potwierdzający ubezpieczenie oc działalności gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie wskazanym w SWZ, Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS,
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. Dokumenty podmiotów zagranicznych
zostały wymienione w SWZ.
Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy jest możliwa na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
Zamawiający nie zamierza umowy ramowej.
Klauzula infor. z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem –
zgodnie z rozdz. III SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej
jeden spełniał warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dla
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dla nich dokonywana łącznie. Żaden z
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2021
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