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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69048-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania
2022/S 027-069048

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: ZARZĄD MIENIA SKARBU PAŃSTWA
Adres pocztowy: Prosta 69
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-838
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Małkowski
E-mail: zmsp@zmsp.org.pl 
Tel.:  +48 225512180
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zmsp.warszawa.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://zmsp.warszawa.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://zmsp.eb2b.com.pl/
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
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych i 
zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa wraz z koszeniem oraz utrzymanie porządku i czystości w 
siedzibie ZMSP.” Zamówienie podzielone na II CZĘŚCI
Numer referencyjny: WNP.002/2022

II.1.2) Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych i 
zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa wraz z koszeniem oraz utrzymanie porządku i czystości w 
siedzibie ZMSP.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 502 388.60 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:
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych i 
zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa wraz z koszeniem.
Część nr: Część I

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych i 
zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa wraz z koszeniem.

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
Wartość bez VAT: 1 502 388.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynku biurowym, w siedzibie Zarząd 
Mienia Skarbu Państwa ul. Prosta 69 w Warszawie.
Część nr: Część II

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa ul Prosta 69

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynku biurowym, w siedzibie Zarząd 
Mienia Skarbu Państwa ul. Prosta 69 w Warszawie.

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
Wartość bez VAT: 185 317.44 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

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

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postepowaniu dotyczące:
dla CZĘŚĆI I
Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 3 usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonuje usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

08/02/2022 S27
https://ted.europa.eu/TED

3 / 5



Dz.U./S S27
08/02/2022
69048-2022-PL

4 / 5

prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości nie mniejszej 
niż łącznie 1 000 000,00 zł. brutto.
Powyższe należy wykazać wypełniając tabelę zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 5 do SWZ
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym
wykorzystywanym do realizacji I części zamówienia - 3 samochodami dostawczymi o masie całkowitej do 3.5 t.
Powyższe należy wykazać składając oświadczenie zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 7 do SWZ.
dla CZĘŚĆI II
Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 3 usługi, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości
nie mniejszej niż łącznie 150 000,00 zł. brutto.
Powyższe należy wykazać wypełniając tabelę zgodnie z wzorem określonym
w załączniku Nr 5a 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: 10/03/2022
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 07/06/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/03/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
Siedziba zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: ZARZĄD MIENIA SKARBU PAŃSTWA
Adres pocztowy: Prosta 69
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-838
Państwo: Polska
E-mail: zmsp@zmsp.org.pl 
Tel.:  +48 225512101
Adres internetowy: http://zmsp.warszawa.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
20.1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy.
20.2. Odwołanie przysługuje na:
20.2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
20.2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy.
20.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanego dalej „Prezesem Izby”.
20.2.4. Termin na wniesienie odwołania, określają przepisy ustawy właściwe dla zamówień, o wartości mniejszej 
niż progi unijne.
20.2.5. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy PZP na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
20.2.6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
20.2.7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2022
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