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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34417-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Świebodzin: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne 
na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2023/S 013-034417

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Świebodzin
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 970770534
Adres pocztowy: ul. Rynkowa 2
Miejscowość: Świebodzin
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 66-200
Państwo: Polska
E-mail: zp@um.swiebodzin.pl 
Tel.:  +48 684750916
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.swiebodzin.eu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/715038
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/715038

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Bieżące utrzymanie czystości i zieleni miejskiej na terenie Gminy Świebodzin z podziałem na 3 zadania
Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

II.1.2) Główny kod CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest Bieżące utrzymanie czystości i zieleni miejskiej na terenie Gminy Świebodzin z 
podziałem na 3 zadania:
1.1. Zadanie 1: Strefa I miasto,
1.2. Zadanie 2: Strefa II miasto,
1.3. Zadanie 3: Strefa parki i skwery na terenie miasta Świebodzin.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ wraz z załącznikami.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze 
umowy, stanowiącym Załącznik nr 10-1 do SWZ (Zadanie 1), Załącznik nr 10-2 do SWZ (Zadanie 2), Załącznik 
nr 10-3 do SWZ (Zadanie 3).

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:
Zadanie 1: Strefa I miasto
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
90611000 Usługi sprzątania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Świebodzin

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 1: Strefa I miasto, obejmujące m.in. zamiatanie chodników i 0,50 m pasa jezdni, opróżnianie koszy 
ulicznych i koszy na psie odchody, zimowe utrzymanie chodników, sprzątanie pozimowe na mokro części pasa 
jezdni, dyżury, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, sprzątanie przystanków PKS i zatoczek, oczyszczanie 
kratek ściekowych oraz utrzymanie zieleni miejskiej, pielęgnacja rabat i gazonów, przycięcie i formowanie 
żywopłotów i krzewów.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
Wykonawca wykona Zadanie 1 zamówienia w terminie od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., z 
zastrzeżeniem, że:
- bieżące utrzymanie czystości miejskiej wykona od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej wykona od dnia 01 kwietnia 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2: Strefa II miasto
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
90611000 Usługi sprzątania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Świebodzin

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 2: Strefa II miasto, obejmujące m.in. zamiatanie chodników i 0,50 m pasa jezdni, opróżnianie koszy 
ulicznych i koszy na psie odchody, zimowe utrzymanie chodników, sprzątanie pozimowe na mokro części pasa 
jezdni, dyżury, świąteczne sprzątanie przed pomnikiem, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, sprzątanie 
przystanków PKS i zatoczek, oczyszczanie kratek ściekowych oraz utrzymanie zieleni miejskiej, pielęgnacja 
rabat i gazonów, przycięcie i formowanie żywopłotów i krzewów.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2023
Koniec: 31/12/2023
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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Wykonawca wykona Zadanie 2 zamówienia w terminie od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., z 
zastrzeżeniem, że:
- bieżące utrzymanie czystości miejskiej wykona od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej wykona od dnia 01 kwietnia 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 3: Strefa parki i skwery na terenie miasta Świebodzin
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
90611000 Usługi sprzątania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Świebodzin

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 3: Strefa parki i skwery na terenie miasta Świebodzin, obejmujące m.in. zamiatanie chodników i 0,50 
m pasa jezdni, opróżnianie koszy ulicznych i koszy na psie odchody, zimowe utrzymanie chodników, sprzątanie 
pozimowe na mokro części pasa jezdni, dyżury, świąteczne sprzątanie przed pomnikiem oraz utrzymanie zieleni 
miejskiej, pielęgnacja rabat i gazonów, przycięcie i formowanie żywopłotów i krzewów.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2023
Koniec: 31/12/2023
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
Wykonawca wykona Zadanie 3 zamówienia w terminie od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., z 
zastrzeżeniem, że:
- bieżące utrzymanie czystości miejskiej wykona od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej wykona od dnia 01 kwietnia 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
okoliczności określonych w ROZDZIALE V. SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. w zakresie doświadczenia umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w 
okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:
a) jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości chodników i dróg lub zieleni miejskiej o wartości co najmniej 
200 000,00 zł brutto (dot. Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3).
1.4.2. w zakresie personelu umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. do 
realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną przez Wykonawcę co najmniej:
a) jedna osoba do kierowania prac (dot. Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3),
b) siedem osób do wykonywania prac o charakterze technicznym w zakresie utrzymania czystości i zieleni 
miejskiej (dot. Zadania 1, Zadania 2),
c) cztery osoby do wykonywania prac o charakterze technicznym w zakresie utrzymania czystości i zieleni 
miejskiej (dot. Zadania 3).

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

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we Wzorze umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 10-1 do SWZ (Zadanie 1), Załącznik nr 10-2 do SWZ (Zadanie 2), Załącznik nr 10-3 
do SWZ (Zadanie 3).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/01/2023
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: 30/04/2023
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/01/2023
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Komisja dokona otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego tzn. w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. 
Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
transakcja/715038 poprzez ich odszyfrowanie.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
b) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 
1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 
ustawy Pzp.
3. Informacja na temat dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym 
potwierdzających spełnianie warunków uprawniających do ubiegania się o zamówienie zastrzeżone oraz 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe 
środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (SWZ).
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia na Zadanie 1 wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
5. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych, o których mowa w Sekcji III.1.5) dotyczą Zadania 2 i Zadania 3 
zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia na Zadanie 2 i Zadanie 
3 wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tzn. że o udzielenie zamówienia, 
zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy 
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności 

18/01/2023 S13
https://ted.europa.eu/TED

6 / 8

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715038
https://platformazakupowa.pl/transakcja/715038


Dz.U./S S13
18/01/2023
34417-2023-PL

7 / 8

ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa 
integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1) 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),
- pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do kategorii, o której mowa w pkt 
1) powyżej, jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie 
realizowała zamówienie.
6. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych (dot. Zadania 
1, Zadania 2, Zadania 3).
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dot. 
Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3).
8. Z uwagi na ograniczenia techniczne, wszelkie informacje dot. postępowania, w tym informacje o środkach 
komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje 
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej dostępne są w SWZ zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://
platformazakupowa.pl/transakcja/715038).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
IX ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 505-590 ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy Pzp.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci 
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
8. 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;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 8.1);
3) 10 dni – wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
4) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 8.1)-8.3) – od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.
9. Odwołanie musi zawierać informacje i dokumenty, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2023
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