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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:633809-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Usługi sprzątania biur
2022/S 220-633809

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: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu
Adres pocztowy: ul. Szczęść Boże 18
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Gęgotek, pokój nr 212
E-mail: zabrze-zp@zus.pl 
Tel.:  +48 322778606
Faks:  +48 322711311
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zus.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/zus
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
Inna działalność: Ubezpieczenia społeczne

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Oddziału ZUS w Zabrzu i podległych jednostkach 
organizacyjnych oraz na terenach zewnętrznych.

II.1.2) Główny kod CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Oddziału 
ZUS w Zabrzu i podległych jednostkach organizacyjnych oraz na terenach zewnętrznych. Świadczenie usług 
sprzątania będzie odbywało się w następujących obiektach: budynki Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść 
Boże 18 i ul. 3 Maja 8, budynki Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej 4-8, budynki Biur 
Terenowych ZUS: w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 8 i w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 44A. Usługa sprzątania 
obejmowała będzie następujące czynności: utrzymanie czystości w obiektach Zakładu, utrzymanie w czystości 
terenu zewnętrznego na posesjach przylegających do obiektów Zakładu, mycie okien w obiektach, odśnieżanie 
dachów na obiektach, wykonanie dezynfekcji, wykonywanie prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych. 
Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2023 
roku.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90911200 Usługi sprzątania budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90919100 Usługi czyszczenia urządzeń biurowych
90921000 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zabrze, ul. Szczęść Boże 18 i ul. 3 Maja 8, Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 4-8, Bytom, ul. Karola Miarki 8, 
Gliwice, ul. Pszczyńska 44A.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Oddziału 
ZUS w Zabrzu i podległych jednostkach organizacyjnych oraz na terenach zewnętrznych. Świadczenie usług 
sprzątania będzie odbywało się w następujących obiektach: budynki Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść 
Boże 18 i ul. 3 Maja 8, budynki Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej 4-8, budynki Biur 
Terenowych ZUS: w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 8 i w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 44A. Usługa sprzątania 
obejmowała będzie następujące czynności: utrzymanie czystości w obiektach Zakładu, utrzymanie w czystości 
terenu zewnętrznego na posesjach przylegających do obiektów Zakładu, mycie okien w obiektach, odśnieżanie 
dachów na obiektach, wykonanie dezynfekcji, wykonywanie prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych. 
Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2023 
roku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36

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:
30/12/2022

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:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

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
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. 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, albo w terminie 15 dni – 
jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec 
dokumentów zamówienia;
3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone 
w pkt 1) i pkt 2).
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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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2022
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