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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:631871-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania
2021/S 240-631871

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250008040
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-975
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kaczmarzyk
E-mail: joanna.kaczmarzyk@pgi.gov.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgi.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.pgi.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Geologia

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów PIG-PIB w Warszawie, Gdańsku, Sosnowcu, 
Kielcach, Szczecinie i Wrocławiu
Numer referencyjny: EZP.26.175.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów PIG-PIB w 
Warszawie, Gdańsku, Sosnowcu, Kielcach, Szczecinie i Wrocławiu z podziałem na (7) siedem części;
Część nr 1 – przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie;
Część nr 2 – przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie;
Część nr 3 – przy ul. Kościerskiej 5 w Gdańsku;
Część nr 4 – przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Sosnowcu;
Część nr 5 – przy ul. Zgoda 21 w Kielcach;
Część nr 6 – przy ul. Wieniawskiego 20 w Szczecinie;
Część nr 7 – przy al. Jaworowej 19 we Wrocławiu.
OPZ dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć w 
ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
2.Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
zał. nr 1.1 - 1.7 do SWZ – OPZ dla części 1 - 7;
zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

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:
Część nr 1 – usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów PIG-PIB mieszczących się przy ul. 
Rakowieckiej 4 w Warszawie
Część nr: 1

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:
ul. Rakowiecka 4 w Warszawie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest
Część nr 1 – usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów PIG-PIB mieszczących się przy ul. 
Rakowieckiej 4 w Warszawie;
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca 
będzie zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
- załączniku nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1;
- załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

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: 12
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: tak
Opis opcji:
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca będzie 
zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
Zasady skorzystania z opcji zgodnie z § 9 Załącznika nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie części nr 1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp - 
szczegóły pkt 6.3 SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 2 – usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów PIG-PIB mieszczących się przy ul. 
Jagiellońskiej 76 w Warszawie
Część nr: 2

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:
ul. Jagiellońskiej 76, Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest
Część nr 2 – usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów PIG-PIB mieszczących się przy ul. 
Jagiellońskiej 76 w Warszawie,
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca 
będzie zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
- załączniku nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 2;
- załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

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: 8
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: tak
Opis opcji:
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca będzie 
zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
Zasady skorzystania z opcji zgodnie z § 9 Załącznika nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie części nr 2 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset 
złotych, 00/100)
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp - 
szczegóły pkt 6.3 SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 3 – usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów Oddziału Geologii Morza PIG-PIB 
mieszczących się przy ul. Kościerskiej 5 w Gdańsku
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Kościerska 5, Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest
Część nr 3 – usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów Oddziału Geologii Morza PIG-PIB 
mieszczących się przy ul. Kościerskiej 5 w Gdańsku,
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca 
będzie zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
- załączniku nr 1.3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 3;
- załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

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: 12
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: tak
Opis opcji:
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca będzie 
zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
Zasady skorzystania z opcji zgodnie z § 9 Załącznika nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie części nr 3 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa 
tysiące złotych, 00/100)
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp - 
szczegóły pkt 6.3 SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 4 – usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB 
mieszczących się przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Sosnowcu
Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Królowej Jadwigi 1, Sosnowiec

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest
Część nr 4 – usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB 
mieszczących się przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Sosnowcu,
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca 
będzie zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
- załączniku nr 1.4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 4;
- załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

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: 12
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: tak
Opis opcji:
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca będzie 
zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
Zasady skorzystania z opcji zgodnie z § 9 Załącznika nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie części nr 4 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc 
złotych, 00/100)
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp - 
szczegóły pkt 6.3 SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 5 – usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów Oddziału Świętokrzyskiego PIG-
PIB mieszczących się przy ul. Zgoda 21 w Kielcach
Część nr: 5

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Zgoda 21, Kielce

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest
Część nr 5 – usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów Oddziału Świętokrzyskiego PIG-
PIB mieszczących się przy ul. Zgoda 21 w Kielcach
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca 
będzie zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
- załączniku nr 1.5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 5;
- załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

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: 12
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: tak
Opis opcji:
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca będzie 
zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
Zasady skorzystania z opcji zgodnie z § 9 Załącznika nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie części nr 5 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc 
złotych, 00/100)
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp - 
szczegóły pkt 6.3 SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 6 – usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów Oddziału Pomorskiego PIG-PIB 
mieszczących się przy ul. Wieniawskiego 20 w Szczecinie
Część nr: 6

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Wieniawskiego 20, Szczecin

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest
Część nr 6 – usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów Oddziału Pomorskiego PIG-PIB 
mieszczących się przy ul. Wieniawskiego 20 w Szczecinie
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca 
będzie zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
- załączniku nr 1.6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 6;
- załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

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: 12
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: tak
Opis opcji:
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca będzie 
zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
Zasady skorzystania z opcji zgodnie z § 9 Załącznika nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie części nr 6 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc 
złotych, 00/100)
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp - 
szczegóły pkt 6.3 SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 7 – usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów i terenu zewnętrznego Oddziału 
Dolnośląskiego PIG-PIB mieszczących się przy al. Jaworowej 19 we Wrocławiu.
Część nr: 7

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
al. Jaworowej 19, Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest
Część nr 7 – usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów i terenu zewnętrznego Oddziału 
Dolnośląskiego PIG-PIB mieszczących się przy al. Jaworowej 19 we Wrocławiu.
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca 
będzie zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
- załączniku nr 1.7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 7;
- załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

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: 12
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: tak
Opis opcji:
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera wykaz czynności, które Wykonawca będzie 
zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji.
Zasady skorzystania z opcji zgodnie z § 9 Załącznika nr 2 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie części nr 7 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące 
pięćset złotych, 00/100)
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp - 
szczegóły pkt 6.3 SWZ

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:
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
dla części 1 – minimum trzy usługi, polegające na sprzątaniu co najmniej 16 000 m2 powierzchni wewnętrznych 
tygodniowo w nieprzerwanym okresie co najmniej 12 m-cy, każda z nich.
Zamawiający uzna, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub 
zawodowej, za jedną usługę, usługę która jednocześnie:
-była lub jest świadczona dla jednego zleceniodawcy
-dotyczyła lub dotyczy sprzątania powierzchni wewnętrznej o pow.nie mniejszej niż 16 000 m2 tyg.
-była świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 12 m-cy.
dla części 2 – minimum trzy usługi, polegające na sprzątaniu co najmniej 1 000 m2 powierzchni wewnętrznych 
tygodniowo w nieprzerwanym okresie co najmniej 8 m-cy, każda z nich.
Zamawiający uzna, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub 
zawodowej, za jedną usługę, usługę która jednocześnie:
-była lub jest świadczona dla jednego zleceniodawcy
-dotyczyła lub dotyczy sprzątania powierzchni wewnętrznej o pow.nie mniejszej niż 1 000 m2 tyg.
-była świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 8 m-cy.
dla części 3 – minimum trzy usługi, polegające na sprzątaniu co najmniej 2 000 m2 powierzchni wewnętrznych 
tygodniowo w nieprzerwanym okresie co najmniej 12 m-cy, każda z nich.
Zamawiający uzna, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub 
zawodowej, za jedną usługę, usługę która jednocześnie:
-była lub jest świadczona dla jednego zleceniodawcy
-dotyczyła lub dotyczy sprzątania powierzchni wewnętrznej o pow.inie mniejszej niż 2 000 m2 tyg.
-była świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 12 m-cy.
dla części 4 – minimum trzy usługi, polegające na sprzątaniu co najmniej 2 000 m2 powierzchni wewnętrznych 
tygodniowo w nieprzerwanym okresie co najmniej 12 m-cy, każda z nich.
Zamawiający uzna, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub 
zawodowej, za jedną usługę, usługę która jednocześnie:
-była lub jest świadczona dla jednego zleceniodawcy
-dotyczyła lub dotyczy sprzątania powierzchni wewnętrznej o pow. nie mniejszej niż 2 000 m2 tyg.
-była świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 12 m-cy.
dla części 5 – minimum trzy usługi, polegające na sprzątaniu co najmniej 2 000 m2 powierzchni wewnętrznych 
tygodniowo w nieprzerwanym okresie co najmniej 12 m-cy, każda z nich.
Zamawiający uzna, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub 
zawodowej, za jedną usługę, usługę która jednocześnie:-
-była lub jest świadczona dla jednego zleceniodawcy
-dotyczyła lub dotyczy sprzątania powierzchni wewnętrznej o pow. nie mniejszej niż 2 000 m2 tyg.
-była świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 12 m-cy.
dla części 6 – minimum trzy usługi, polegające na sprzątaniu co najmniej 500 m2 powierzchni wewnętrznych 
tygodniowo w nieprzerwanym okresie co najmniej 12 m-cy, każda z nich.
Zamawiający uzna, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub 
zawodowej, za jedną usługę, usługę która jednocześnie:
-była lub jest świadczona dla jednego zleceniodawcy
-dotyczyła lub dotyczy sprzątania powierzchni wewnętrznej o pow. nie mniejszej niż 500 m2 tyg.
-była świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 12 m-cy.
dla części 7 – minimum trzy usługi, polegające na sprzątaniu co najmniej 1 000 m2 powierzchni wewnętrznych 
tygodniowo w nieprzerwanym okresie co najmniej 12 m-cy, każda z nich.
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Zamawiający uzna, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub 
zawodowej, za jedną usługę, usługę która jednocześnie:
-była lub jest świadczona dla jednego zleceniodawcy
-dotyczyła lub dotyczy sprzątania powierzchni wewnętrznej o pow. nie mniejszej niż 1 000 m2 tyg.
-była świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 12 m-cy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest 
społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych

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: 10/01/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 09/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/01/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgi

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których głównym 
celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w zakresie osób 
niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy 
Pzp, tj. Wykonawcy którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne i spełniają dwa warunki – zatrudniają co najmniej 
25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają co najmniej 30% wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, 
całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (Wykonawcy którzy zatrudniają osoby 
niepełnosprawne i spełniają dwa warunki – zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny 
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wymiar czasu pracy i osiągają co najmniej 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych 
do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu 
do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub 
epilepsję oraz niewidomych).
Wykonawca może skierować do realizacji umowy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zamawiający 
zastrzega, że osoby skierowania do realizacji przedmiotu umowy muszą być sprawne fizycznie, osoby te 
bez względu na stan zdrowia, czy też stopień niepełnosprawności muszą być w stanie podołać obowiązkom 
wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia. Osoby wykonujące czynności w ramach realizacji przedmiotu 
umowy będą posiadały aktualne badania medycyny pracy i zaświadczenia wymagane przepisami prawa, 
potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku osoby sprzątającej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią warunek, o którym mowa w art. 94 
ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tylko w przypadku, gdy wykażą, że ponad 30% zatrudnianych przez każdego z nich 
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Zamawiający w celu wykazania, że Wykonawca spełnia wymogi określone w klauzuli zastrzeżonej w art. 94 
ust.1 pkt.1 żąda przedstawienia dokumentów lub oświadczeń określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, tj:
1) status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających 
prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała 
zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 
marginalizowanych;
2) procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 
1, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną 
organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w dziale IX ww. 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 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2021
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