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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248983-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania
2022/S 090-248983

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocnika Grupa 
Doradcza Sienna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bagatela 10/3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-585
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Martyna Dudzic-Bidzińska
E-mail: przetargi@grupasienna.pl 
Tel.:  +48 226547741
Faks:  +48 226543131
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/gait

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

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług sprzątania
Numer referencyjny: 520.261.1.8.2022.GDS

II.1.2) Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Swiadczenie usług sprzątania w podziale na 3 części:
Część I: Świadczenie usług sprzątania powierzchni wewnętrznych na terenie Gdańskich Autobusów i 
Tramwajów w Gdańsku Sp. z o.o.,
Część II: Świadczenie usług sprzątania autobusów w Zajezdni Autobusowej Gdańsk-Wrzeszcz,
Część III: Świadczenie usług sprzątania tramwajów w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Nowy Port i w Zajezdni 
Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz.

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:
Świadczenie usług sprzątania powierzchni wewnętrznych na terenie Gdańskich Autobusów i Tramwajów w 
Gdańsku Sp. z o.o.
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia świadczenie usług sprzątania powierzchni wewnętrznych o łącznej wielkości 27 
341,98 m² na terenie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Gdańsku Sp. z o.o. wraz z wyposażeniem toalet 
w środki czystości i higieny. Lista lokalizacji objętych zamówieniem dostępna jest w specyfikacji warunków 
zamówienia (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1.1.)

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.2.13) 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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Świadczenie usług sprzątania autobusów w Zajezdni Autobusowej Gdańsk-Wrzeszcz
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90917000 Usługi czyszczenia urządzeń transportowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk, Zajezdnia Gdańsk-Wrzeszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości autobusów eksploatowanych przez Zamawiającego.
2) Aktualnie Zamawiający eksploatuje ogółem:
a) 104 autobusy wielkopojemne z siedzeniami tapicerowanymi,
b) 127 autobusy standardowe z siedzeniami tapicerowanymi,
c) 13 midibusy z siedzeniami tapicerowanymi i
d) 8 autobusy mini z siedzeniami tapicerowanymi
3) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi sprzątanie autobusów wykorzystywanych w działalności 
Zamawiającego. Liczby autobusów oraz zadań do wykonania z nimi związanych są liczbami szacunkowymi. 
Liczba autobusów podlegających sprzątaniu zależy od liczby autobusów w taborze Zamawiającego (nowe 
zakupy, wycofanie z eksploatacji itd. mogą wpływać na tę liczbę) oraz ustalonego rozkładu jazdy (liczby zadań 
przewozowych). Liczba zadań może ulegać zmianom ze względu na zapotrzebowanie na transport np. w 
sezonie wakacyjnym.
4) Do zadań Wykonawcy należy:
a) Sprzątanie autobusów po zjeździe z tras komunikacyjnych do zajezdni raz na dobę, przez wszystkie dni 
tygodnia. Należy przyjąć sprzątanie ok. 230 autobusów,
b) Kompleksowe mycie i sprzątanie każdego autobusu. Mycie powinno obywać się w cyklu nie przekraczającym 
30 dni oraz w okresach nie krótszych niż 20 dni; Mycie dotyczy ok. 250 autobusów,
c) Domywanie zewnętrznych powierzchni po myciu w myjni, wykonywane codziennie dotyczy ok. 230 
autobusów,
d) Sprzątanie interwencyjne, wykonywane w okresie od października do kwietnia (włącznie), dotyczy ok. 240 
autobusów miesięcznie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług sprzątania tramwajów w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Nowy Port i w Zajezdni 
Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90917000 Usługi czyszczenia urządzeń transportowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonywania czynności jest Zajezdnia Tramwajowa Gdańsk-Nowy Port i w Zajezdnia Tramwajowa 
Gdańsk-Wrzeszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości tramwajów eksploatowanych przez Zamawiającego.
2) Aktualnie Zamawiający eksploatuje ogółem 141 tramwajów na dwóch zajezdniach tramwajowych.
3) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi sprzątanie tramwajów wykorzystywanych w działalności 
Zamawiającego. Liczby tramwajów oraz zadań do wykonania z nimi związanych są liczbami szacunkowymi. 
Liczba tramwajów podlegających sprzątaniu zależy od liczby tramwajów w taborze Zamawiającego 
(nowe zakupy, tramwaje po modernizacji, wycofanie z eksploatacji itd. mogą wpływać na tę liczbę) oraz 
ustalonego rozkładu jazdy (liczby zadań przewozowych). Liczba zadań może ulegać zmianom ze względu 
na zapotrzebowanie na transport np. w sezonie wakacyjnym. Liczba tramwajów może się też zmieniać w 
poszczególnych zajezdniach.
4) Do zadań Wykonawcy należy:
a) Sprzątanie tramwajów po zjeździe z tras komunikacyjnych do zajezdni raz na dobę, przez wszystkie dni 
tygodnia
b) Kompleksowe mycie każdego tramwaju
c) Gruntowne mycie każdego tramwaju
5) Ponadto w zakres zamówienia wchodzi sprzątanie tramwajów tzw. „dodatków” po zjeździe z tras 
komunikacyjnych po porannym szczycie przewozowym oraz tramwaje po przeglądach technicznych:
Szczegółowe infromacje o zakresie usług oraz liczbie tramwajów objętych danymi zadaniami znajdują się w 
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Załącznik 1.3. do SWZ.

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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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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
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą powinien być wpisany do rejestru handlowego lub 
zawodowego prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części I - 50 000 PLN, dla części II - 50 000 PLN, dla części III - 
70 000 PLN.
Na etapie realizacji umowy zamawiający wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokości 
2% wartości umowy brutto.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Warunki płatności określa projekt umowy stanowiacy załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji warunków 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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/06/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 01/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
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Otwarcie ofert odbędzie się przy pomocy platformy elektronicznej.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: UZP
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.

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: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022
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