
1 / 7

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 1
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Solarz
E-mail: zap_sosnowiec@zus.pl 
Tel.:  +48 323683203
Faks:  +48 323683399
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zus.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://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ubezpieczenia społeczne

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych ZUS/O
Sosnowiec oraz podleg Inspektoratów
Numer referencyjny: 380000/271/04/2019-ZAP

II.1.2) Główny kod CPV
90911200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zap_sosnowiec@zus.pl
www.zus.pl
www.zus.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w obiektach oraz na terenach zewnętrznych dla Oddziału
ZUS w Sosnowcu i podległych Inspektoratów w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu oraz pranie odzieży
ochronnej lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, parawanów i pościeli z pokoi gościnnych w Oddziale z
podziałem na dwie części:
Część I - Usługa obejmować będzie sprzątanie wewnętrzne obiektów, sprzątanie terenu zewnętrznego wraz
z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, usługę odśnieżania, dostawę i bieżące uzupełnianie środków
czystości oraz pranie odzieży ochronnej lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, parawanów i pościeli z pokoi
gościnnych w Oddziale.
Część II - Usługa obejmować będzie sprzątanie wewnętrzne obiektów, sprzątanie terenu zewnętrznego wraz
z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, usługę odśnieżania, dostawę i bieżące uzupełnianie środków
czystości w obiektach Inspektoratów ZUS
w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 328 392.11 PLN

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:
Część I Oddział
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
90919200
90911300
90914000
90610000
90620000
98310000
77211500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Część I - Oddział Sosnowiec, obejmuje:
- budynek (A) przy ul. 1- go Maja 25 w Sosnowcu,
- dwa budynki (B i C) przy ul. Partyzantów 1 w Sosnowcu,
- przewiązki pomiędzy budynkami,

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w obiektach oraz na terenach zewnętrznych dla
Oddziału ZUS w Sosnowcu.
Usługa obejmować będzie sprzątanie wewnętrzne obiektów, sprzątanie terenu zewnętrznego wraz z
utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, usługę odśnieżania, dostawę i bieżące uzupełnianie środków
czystości oraz pranie odzieży ochronnej lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, parawanów i pościeli z pokoi
gościnnych w Oddziale.
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Przewidywana łączna powierzchnia sprzątania:
1) Powierzchnia wewnętrzna (obiektów): 9 893,30 m2;
2) Powierzchnia zewnętrzna utwardzona (terenu): 4 508,37 m2 ;
3) Powierzchnia zewnętrzna zielona: 1528,00 m2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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:
Część II Inspektoraty
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200
90911300
90914000
90610000
90620000
77211500
77314100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Część II – Inspektoraty obejmuje:
- budynek I/ZUS w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki 48
- budynek I/ZUS w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 274
- budynek I/ZUS w Zawierciu przy ul. Blanowskiej 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w obiektach oraz na terenach zewnętrznych
Inspektoratów Oddziału ZUS w Sosnowcu.
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Usługa obejmować będzie sprzątanie wewnętrzne obiektów, sprzątanie terenu zewnętrznego wraz z
utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, usługę odśnieżania, dostawę i bieżące uzupełnianie środków
czystości.
Przewidywana łączna powierzchnia sprzątania:
1. Powierzchnia wewnętrzna (obiektów): 6296,67 m2;
2. Powierzchnia zewnętrzna utwardzona (terenu): 5252,01 m2 ;
3. Powierzchnia zewnętrzna zielona: 4036,48 m2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje w sposób należyty:
Dla Części I:
co najmniej 2 usługi (kontrakty), świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy
kalendarzowych, przypadających przed upływem terminu składania ofert, polegające na sprzątaniu wewnątrz
budynków użyteczności publicznej* o powierzchni nie mniejszej niż 8 000,00 m2, wraz z podaniem ich
powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane (lub są
wykonywane), oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
W przypadku usługi wykonywanej (tj. nie zakończonej) do uznania spełnienia przez Wykonawcę powyższego
warunku zaliczona będzie jedynie ta część usługi, która została już wykonana.
Dla Części II:
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co najmniej 2 usługi (kontrakty), świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy
kalendarzowych, przypadających przed upływem terminu składania ofert, polegające na sprzątaniu wewnątrz
budynków użyteczności publicznej* o powierzchni nie mniejszej niż 5 000,00 m2, wraz z podaniem ich
powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane (lub są
wykonywane), oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
W przypadku usługi wykonywanej (tj. nie zakończonej) do uznania spełnienia przez Wykonawcę powyższego
warunku zaliczona będzie jedynie ta część usługi, która została już wykonana.
W przypadku składania oferty łącznej na Części I i II:
co najmniej 2 usługi (konytrakty), świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy
kalendarzowych, przypadających przed upływem terminu składania ofert, polegające na sprzątaniu wewnątrz
budynków użyteczności publicznej*
o powierzchni nie mniejszej niż 14 000,00 m2, wraz z podaniem ich powierzchni, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane (lub są wykonywane), oraz załączeniem dowodów
określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku usługi wykonywanej
(tj. nie zakończonej) do uznania spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku zaliczona będzie jedynie ta
część usługi, która została już wykonana.
* przez „budynki użyteczności publicznej” - należy rozumieć obiekty rozumiane zgodnie z definicją zawartą w
§ 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019r., poz. 1065). tj. „budynki przeznaczone
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy lub socjalny” – z wyłączeniem magazynów, hipermarketów, hal, wiat, parkingów itp.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunku realizacji zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 200-486090

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/02/2020
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/02/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu
ul. Partyzantów 1
41-200 Sosnowiec
POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

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:
styczeń 2022

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, w godz. 8.00-14.00, upoważniony jest –
Sebastian Solarz, Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, tel. 32 368-32-03, e-mail:
zap_sosnowiec@zus.pl 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486090-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:zap_sosnowiec@zus.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób .
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

www.uzp.gov.pl/kio
www.uzp.gov.pl/kio



