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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406731-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Świętoszów: Usługi sprzątania
2022/S 142-406731

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: 43WOG
Krajowy numer identyfikacyjny: 021509084
Adres pocztowy: ul. Saperska 2
Miejscowość: Świętoszów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 59-726
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 59-726 Świętoszów
E-mail: 43wog.szp@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261-686-280
Faks:  +48 261-686-280
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.43wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: http://platformazakupowa.pl/pn/43wog

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/43wog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: http://platformazakupowa.pl/pn/43wog
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług utrzymania czystości

II.1.2) Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynków i 
powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów oraz utrzymaniu terenów zielonych w 
jednostkach i instytucjach oraz obiektach wojskowych położonych w rejonie odpowiedzialności 43 Wojskowego 
Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie.

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:
sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 4 w m. Bolesławiec
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 4 w m. Bolesławiec – Sekcja 
Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Bolesławiec i m. Duninów

II.2.4) Opis zamówienia:
Do zakresu świadczonych usług należy sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków w jednostkach i 
instytucjach oraz obiektach wojskowych, w skład których wchodzą min.:
1. pomieszczenia sanitarnohigieniczne, w tym kontenery sanitarne;
2. korytarze, klatki schodowe, hole, ciągi komunikacyjne, kabiny wind;
3. pomieszczenia ogólnego przeznaczenia (biurowe, kancelarie, sale odpraw, szatnie, świetlice, biblioteki, sale 
tradycji, obiekty kultu religijnego, sale widowiskowe, hale sportowe, siłownie, schrony plot., itp.);
4. stołówki, sale konsumpcyjne, namiot-stołówka;
5. poddasza i strychy;
6. piwnice;
7. Miejscach Udzielania Świadczeń (MUŚ)– ambulatoria, gabinety lekarskie, zabiegowe;

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: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy. 
Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie 
zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od 
faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia 
w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
możliwości zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia o maksymalną wartość umowy 20% zamówienia 
podstawowego netto na usługę w zakresie poszczególnych pozycji z formularza cenowego.
Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a 
Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Wykonawcy będzie 
przysługiwało odrębne wynagrodzenie za usługę.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art.95 ust.1 Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy 
będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 2 w m. Dobre nad Kwisą
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 2 w m. Dobre nad Kwisą – 
Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Dobre nad Kwisą, Karliki, PCT Joanna, Pstrąże, Trzebień, PC

II.2.4) Opis zamówienia:
Do zakresu świadczonych usług należy sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków w jednostkach i 
instytucjach oraz obiektach wojskowych, w skład których wchodzą min.:
1. pomieszczenia sanitarnohigieniczne, w tym kontenery sanitarne;
2. korytarze, klatki schodowe, hole, ciągi komunikacyjne, kabiny wind;
3. pomieszczenia ogólnego przeznaczenia (biurowe, kancelarie, sale odpraw, szatnie, świetlice, biblioteki, sale 
tradycji, obiekty kultu religijnego, sale widowiskowe, hale sportowe, siłownie, schrony plot., itp.);
4. stołówki, sale konsumpcyjne, namiot-stołówka;
5. poddasza i strychy;
6. piwnice;
7. Miejscach Udzielania Świadczeń (MUŚ)– ambulatoria, gabinety lekarskie, zabiegowe;

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
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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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy. 
Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie 
zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od 
faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia 
w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
możliwości zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia o maksymalną wartość umowy 20% zamówienia 
podstawowego netto na usługę w zakresie poszczególnych pozycji z formularza cenowego.
Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a 
Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Wykonawcy będzie 
przysługiwało odrębne wynagrodzenie za usługę.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art.95 ust.1 Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy 
będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 5 w m. Głogów
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 5 w m. Głogów – Sekcja 
Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Głogów i m. Widziszów

II.2.4) Opis zamówienia:
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Do zakresu świadczonych usług należy sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków w jednostkach i 
instytucjach oraz obiektach wojskowych, w skład których wchodzą min.:
1. pomieszczenia sanitarnohigieniczne, w tym kontenery sanitarne;
2. korytarze, klatki schodowe, hole, ciągi komunikacyjne, kabiny wind;
3. pomieszczenia ogólnego przeznaczenia (biurowe, kancelarie, sale odpraw, szatnie, świetlice, biblioteki, sale 
tradycji, obiekty kultu religijnego, sale widowiskowe, hale sportowe, siłownie, schrony plot., itp.);
4. stołówki, sale konsumpcyjne, namiot-stołówka;
5. poddasza i strychy;
6. piwnice;
7. Miejscach Udzielania Świadczeń (MUŚ)– ambulatoria, gabinety lekarskie, zabiegowe;

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy. 
Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie 
zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od 
faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia 
w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
możliwości zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia o maksymalną wartość umowy 20% zamówienia 
podstawowego netto na usługę w zakresie poszczególnych pozycji z formularza cenowego.
Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a 
Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Wykonawcy będzie 
przysługiwało odrębne wynagrodzenie za usługę.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art.95 ust.1 Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy 
będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 1 w m. Świętoszów
Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 1 w m. Świętoszów – Sekcja 
Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Świętoszów

II.2.4) Opis zamówienia:
Do zakresu świadczonych usług należy sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków w jednostkach i 
instytucjach oraz obiektach wojskowych, w skład których wchodzą min.:
1. pomieszczenia sanitarnohigieniczne, w tym kontenery sanitarne;
2. korytarze, klatki schodowe, hole, ciągi komunikacyjne, kabiny wind;
3. pomieszczenia ogólnego przeznaczenia (biurowe, kancelarie, sale odpraw, szatnie, świetlice, biblioteki, sale 
tradycji, obiekty kultu religijnego, sale widowiskowe, hale sportowe, siłownie, schrony plot., itp.);
4. stołówki, sale konsumpcyjne, namiot-stołówka;
5. poddasza i strychy;
6. piwnice;
7. Miejscach Udzielania Świadczeń (MUŚ)– ambulatoria, gabinety lekarskie, zabiegowe;

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy. 
Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie 
zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od 
faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia 
w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
możliwości zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia o maksymalną wartość umowy 20% zamówienia 
podstawowego netto na usługę w zakresie poszczególnych pozycji z formularza cenowego.
Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a 
Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Wykonawcy będzie 
przysługiwało odrębne wynagrodzenie za usługę.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art.95 ust.1 Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy 
będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26/07/2022 S142
https://ted.europa.eu/TED

6 / 22



Dz.U./S S142
26/07/2022
406731-2022-PL

7 / 22

26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 3 w m. Żagań
Część nr: 5

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 3 w m. Żagań – Sekcja 
Obsługi Infrastruktury (SOI) w m. Żagań i m. Potok

II.2.4) Opis zamówienia:
Do zakresu świadczonych usług należy sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych budynków w jednostkach i 
instytucjach oraz obiektach wojskowych, w skład których wchodzą min.:
1. pomieszczenia sanitarnohigieniczne, w tym kontenery sanitarne;
2. korytarze, klatki schodowe, hole, ciągi komunikacyjne, kabiny wind;
3. pomieszczenia ogólnego przeznaczenia (biurowe, kancelarie, sale odpraw, szatnie, świetlice, biblioteki, sale 
tradycji, obiekty kultu religijnego, sale widowiskowe, hale sportowe, siłownie, schrony plot., itp.);
4. stołówki, sale konsumpcyjne, namiot-stołówka;
5. poddasza i strychy;
6. piwnice;
7. Miejscach Udzielania Świadczeń (MUŚ)– ambulatoria, gabinety lekarskie, zabiegowe;

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy. 
Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie 
zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od 
faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia 
w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
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możliwości zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia o maksymalną wartość umowy 20% zamówienia 
podstawowego netto na usługę w zakresie poszczególnych pozycji z formularza cenowego.
Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a 
Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Wykonawcy będzie 
przysługiwało odrębne wynagrodzenie za usługę.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art.95 ust.1 Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy 
będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów oraz utrzymanie terenów 
zielonych Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 4 w m. Bolesławiec
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów oraz utrzymanie terenów 
zielonych Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 4 w m. Bolesławiec w m. Bolesławiec
i m. Duninów

II.2.4) Opis zamówienia:
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SPRZĄTANIE BIEŻĄCE :
1. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni zielonych i ziemnych, w tym rabat (klombów, gazonów).
2. sprzątanie terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów.
3. usuwania sopli lodowych oraz odladzanie rynien i rur spustowych na budynkach.
SPRZĄTANIA NA POLECENIE KOORDYNATORA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni zielonych i ziemnych, w tym rabat (klombów, gazonów);
2. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów;
3. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów, w trakcie 
wzmożonego opadu liści w okresie 30 dni;
4. sprzątanie terenów zewnętrznych – powierzchnie utwardzone i nieutwardzone – drogi ziemne;
5. sprzątanie terenów zewnętrznych – pasów ochronnych, przy budynkach, budowlach i ogrodzeniach od strony 
wewnętrznej;
6. koszenia trawy na terenach zielonych lub na dachach budynków;
7. uzupełnianie powierzchni trawy na terenach zielonych i ziemnych, w tym rabatach;
8. usuwanie wiatrołomów
9. utrzymanie (sprzątanie) wojskowych bocznic kolejowych;
10. oczyszczanie otrząsaczy tj. betonowej powierzchni terenu służących do usuwania z pojazdów 
gąsienicowych z zanieczyszczeń typu ziemia, liście, błoto itp;
11. czyszczenia studzienek , spustów drogowych, wpustów ściekowych i kratek liniowych;
12. uzupełnienie nasadzenia roślin na terenach zieleni, rabatach (klombach i gazonach), objętych sprzątaniem;
13. sprzątanie terenu za ogrodzeniem, pas o szerokości 2 m, w tym wycinka samosiejek i wyrastających gałęzi 
z ogrodzenia wraz z koszeniem trawy;
14. czyszczenie rynien i rur spustowych z liści i innych zanieczyszczeń stałych na dachach płaskich i 
spadzistych.
15. Sprzątanie dachów płaskich z zalegającej pokrywy śnieżnej.

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy. 
Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie 
zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od 
faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia 
w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
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możliwości zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia o maksymalną wartość umowy 20% zamówienia 
podstawowego netto na usługę w zakresie poszczególnych pozycji z formularza cenowego.
Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a 
Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Wykonawcy będzie 
przysługiwało odrębne wynagrodzenie za usługę.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art.95 ust.1 Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy 
będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów oraz utrzymanie terenów 
zielonych Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 2 w m. Dobre nad Kwisą
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów oraz utrzymanie terenów 
zielonych w m. Dobre n/Kwisą,Karliki,PCT Joanna,Pstrąże,Trzebień,PCT Wzgórze Prezydenckie

II.2.4) Opis zamówienia:
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SPRZĄTANIE BIEŻĄCE :
1. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni zielonych i ziemnych, w tym rabat (klombów, gazonów).
2. sprzątanie terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów.
3. usuwania sopli lodowych oraz odladzanie rynien i rur spustowych na budynkach.
SPRZĄTANIA NA POLECENIE KOORDYNATORA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni zielonych i ziemnych, w tym rabat (klombów, gazonów);
2. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów;
3. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów, w trakcie 
wzmożonego opadu liści w okresie 30 dni;
4. sprzątanie terenów zewnętrznych – powierzchnie utwardzone i nieutwardzone – drogi ziemne;
5. sprzątanie terenów zewnętrznych – pasów ochronnych, przy budynkach, budowlach i ogrodzeniach od strony 
wewnętrznej;
6. koszenia trawy na terenach zielonych lub na dachach budynków;
7. uzupełnianie powierzchni trawy na terenach zielonych i ziemnych, w tym rabatach;
8. usuwanie wiatrołomów
9. utrzymanie (sprzątanie) wojskowych bocznic kolejowych;
10. oczyszczanie otrząsaczy tj. betonowej powierzchni terenu służących do usuwania z pojazdów 
gąsienicowych z zanieczyszczeń typu ziemia, liście, błoto itp;
11. czyszczenia studzienek , spustów drogowych, wpustów ściekowych i kratek liniowych;
12. uzupełnienie nasadzenia roślin na terenach zieleni, rabatach (klombach i gazonach), objętych sprzątaniem;
13. sprzątanie terenu za ogrodzeniem, pas o szerokości 2 m, w tym wycinka samosiejek i wyrastających gałęzi 
z ogrodzenia wraz z koszeniem trawy;
14. czyszczenie rynien i rur spustowych z liści i innych zanieczyszczeń stałych na dachach płaskich i 
spadzistych.
15. Sprzątanie dachów płaskich z zalegającej pokrywy śnieżnej.

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy. 
Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie 
zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od 
faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia 
w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
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możliwości zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia o maksymalną wartość umowy 20% zamówienia 
podstawowego netto na usługę w zakresie poszczególnych pozycji z formularza cenowego.
Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a 
Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Wykonawcy będzie 
przysługiwało odrębne wynagrodzenie za usługę.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art.95 ust.1 Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy 
będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów oraz utrzymanie terenów 
zielonych Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 5 w m. Głogów
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów oraz utrzymanie terenów 
zielonych (GZ) nr 5 w m. Głogów, m. Widziszów i m. Serby

II.2.4) Opis zamówienia:
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SPRZĄTANIE BIEŻĄCE :
1. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni zielonych i ziemnych, w tym rabat (klombów, gazonów).
2. sprzątanie terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów.
3. usuwania sopli lodowych oraz odladzanie rynien i rur spustowych na budynkach.
SPRZĄTANIA NA POLECENIE KOORDYNATORA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni zielonych i ziemnych, w tym rabat (klombów, gazonów);
2. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów;
3. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów, w trakcie 
wzmożonego opadu liści w okresie 30 dni;
4. sprzątanie terenów zewnętrznych – powierzchnie utwardzone i nieutwardzone – drogi ziemne;
5. sprzątanie terenów zewnętrznych – pasów ochronnych, przy budynkach, budowlach i ogrodzeniach od strony 
wewnętrznej;
6. koszenia trawy na terenach zielonych lub na dachach budynków;
7. uzupełnianie powierzchni trawy na terenach zielonych i ziemnych, w tym rabatach;
8. usuwanie wiatrołomów
9. utrzymanie (sprzątanie) wojskowych bocznic kolejowych;
10. oczyszczanie otrząsaczy tj. betonowej powierzchni terenu służących do usuwania z pojazdów 
gąsienicowych z zanieczyszczeń typu ziemia, liście, błoto itp;
11. czyszczenia studzienek , spustów drogowych, wpustów ściekowych i kratek liniowych;
12. uzupełnienie nasadzenia roślin na terenach zieleni, rabatach (klombach i gazonach), objętych sprzątaniem;
13. sprzątanie terenu za ogrodzeniem, pas o szerokości 2 m, w tym wycinka samosiejek i wyrastających gałęzi 
z ogrodzenia wraz z koszeniem trawy;
14. czyszczenie rynien i rur spustowych z liści i innych zanieczyszczeń stałych na dachach płaskich i 
spadzistych.
15. Sprzątanie dachów płaskich z zalegającej pokrywy śnieżnej.

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy. 
Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie 
zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od 
faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia 
w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
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możliwości zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia o maksymalną wartość umowy 20% zamówienia 
podstawowego netto na usługę w zakresie poszczególnych pozycji z formularza cenowego.
Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a 
Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Wykonawcy będzie 
przysługiwało odrębne wynagrodzenie za usługę.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art.95 ust.1 Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy 
będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów oraz utrzymanie terenów 
zielonych Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 1 w m. Świętoszów
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów oraz utrzymanie terenów 
zielonych (GZ) nr 1 w m. Świętoszów

II.2.4) Opis zamówienia:
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SPRZĄTANIE BIEŻĄCE :
1. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni zielonych i ziemnych, w tym rabat (klombów, gazonów).
2. sprzątanie terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów.
3. usuwania sopli lodowych oraz odladzanie rynien i rur spustowych na budynkach.
SPRZĄTANIA NA POLECENIE KOORDYNATORA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni zielonych i ziemnych, w tym rabat (klombów, gazonów);
2. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów;
3. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów, w trakcie 
wzmożonego opadu liści w okresie 30 dni;
4. sprzątanie terenów zewnętrznych – powierzchnie utwardzone i nieutwardzone – drogi ziemne;
5. sprzątanie terenów zewnętrznych – pasów ochronnych, przy budynkach, budowlach i ogrodzeniach od strony 
wewnętrznej;
6. koszenia trawy na terenach zielonych lub na dachach budynków;
7. uzupełnianie powierzchni trawy na terenach zielonych i ziemnych, w tym rabatach;
8. usuwanie wiatrołomów
9. utrzymanie (sprzątanie) wojskowych bocznic kolejowych;
10. oczyszczanie otrząsaczy tj. betonowej powierzchni terenu służących do usuwania z pojazdów 
gąsienicowych z zanieczyszczeń typu ziemia, liście, błoto itp;
11. czyszczenia studzienek , spustów drogowych, wpustów ściekowych i kratek liniowych;
12. uzupełnienie nasadzenia roślin na terenach zieleni, rabatach (klombach i gazonach), objętych sprzątaniem;
13. sprzątanie terenu za ogrodzeniem, pas o szerokości 2 m, w tym wycinka samosiejek i wyrastających gałęzi 
z ogrodzenia wraz z koszeniem trawy;
14. czyszczenie rynien i rur spustowych z liści i innych zanieczyszczeń stałych na dachach płaskich i 
spadzistych.
15. Sprzątanie dachów płaskich z zalegającej pokrywy śnieżnej.

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy. 
Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie 
zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od 
faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia 
w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
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możliwości zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia o maksymalną wartość umowy 20% zamówienia 
podstawowego netto na usługę w zakresie poszczególnych pozycji z formularza cenowego.
Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a 
Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Wykonawcy będzie 
przysługiwało odrębne wynagrodzenie za usługę.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art.95 ust.1 Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy 
będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów oraz utrzymanie terenów 
zielonych Grupy Zabezpieczenia (GZ) nr 3 w m. Żagań
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów oraz utrzymanie terenów 
zielonych (GZ) nr 1 w m. Żagań, m. Marszów i m. Potok

II.2.4) Opis zamówienia:
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SPRZĄTANIE BIEŻĄCE :
1. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni zielonych i ziemnych, w tym rabat (klombów, gazonów).
2. sprzątanie terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów.
3. usuwania sopli lodowych oraz odladzanie rynien i rur spustowych na budynkach.
SPRZĄTANIA NA POLECENIE KOORDYNATORA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni zielonych i ziemnych, w tym rabat (klombów, gazonów);
2. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów;
3. sprzątania terenów zewnętrznych - powierzchni utwardzonych, w tym dróg, chodników, placów, w trakcie 
wzmożonego opadu liści w okresie 30 dni;
4. sprzątanie terenów zewnętrznych – powierzchnie utwardzone i nieutwardzone – drogi ziemne;
5. sprzątanie terenów zewnętrznych – pasów ochronnych, przy budynkach, budowlach i ogrodzeniach od strony 
wewnętrznej;
6. koszenia trawy na terenach zielonych lub na dachach budynków;
7. uzupełnianie powierzchni trawy na terenach zielonych i ziemnych, w tym rabatach;
8. usuwanie wiatrołomów
9. utrzymanie (sprzątanie) wojskowych bocznic kolejowych;
10. oczyszczanie otrząsaczy tj. betonowej powierzchni terenu służących do usuwania z pojazdów 
gąsienicowych z zanieczyszczeń typu ziemia, liście, błoto itp;
11. czyszczenia studzienek , spustów drogowych, wpustów ściekowych i kratek liniowych;
12. uzupełnienie nasadzenia roślin na terenach zieleni, rabatach (klombach i gazonach), objętych sprzątaniem;
13. sprzątanie terenu za ogrodzeniem, pas o szerokości 2 m, w tym wycinka samosiejek i wyrastających gałęzi 
z ogrodzenia wraz z koszeniem trawy;
14. czyszczenie rynien i rur spustowych z liści i innych zanieczyszczeń stałych na dachach płaskich i 
spadzistych.
15. Sprzątanie dachów płaskich z zalegającej pokrywy śnieżnej.

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy. 
Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie 
zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od 
faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia 
w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
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możliwości zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia o maksymalną wartość umowy 20% zamówienia 
podstawowego netto na usługę w zakresie poszczególnych pozycji z formularza cenowego.
Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a 
Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Wykonawcy będzie 
przysługiwało odrębne wynagrodzenie za usługę.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art.95 ust.1 Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy 
będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

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:
Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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(tiret 1)
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:
Dla części nr 1
co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest utrzymanie czystości powierzchni 
wewnętrznych budynków o wartości minimum 250 000,00 zł brutto każde
Dla części nr 2
co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest utrzymanie czystości powierzchni 
wewnętrznych budynków o wartości minimum 115 000,00 zł brutto każde
Dla części nr 3
co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest utrzymanie czystości powierzchni 
wewnętrznych budynków o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każde
Dla części nr 4
co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest utrzymanie czystości powierzchni 
wewnętrznych budynków o wartości minimum 350 000,00 zł brutto każde
Dla części nr 5
co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest utrzymanie czystości powierzchni 
wewnętrznych budynków o wartości minimum 400 000,00 zł brutto każde
Dla części nr 6
co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest utrzymanie czystości powierzchni 
zewnętrznych o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każde
Dla części nr 7
co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest utrzymanie czystości powierzchni 
zewnętrznych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każde
Dla części nr 8
co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest utrzymanie czystości powierzchni 
zewnętrznych o wartości minimum 110 000,00 zł brutto każde
Dla części nr 9
co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest utrzymanie czystości powierzchni 
zewnętrznych o wartości minimum 250 000,00 zł brutto każde
Dla części nr 10
co najmniej dwa zamówienia, których głównym przedmiotem jest utrzymanie czystości powierzchni 
zewnętrznych o wartości minimum 250 000,00 zł brutto każde
(tiret 2)
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować pracownikami 
zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie, wykonującymi czynności w zakresie realizacji 
zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (zakres czynności wykonywanych w ramach usługi) 
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jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 
26.06.1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320 t.j. z późn. zm.) co najmniej:
Dla części nr 1 - 26 pracownikami
Dla części nr 2 - 8 pracownikami
Dla części nr 3 - 7 pracownikami
Dla części nr 4 - 57 pracownikami
Dla części nr 5 - 38 pracownikami
Dla części nr 6 - 16 pracownikami
Dla części nr 7 - 6 pracownikami
Dla części nr 8 - 7 pracownikami
Dla części nr 9 -17 pracownikami
Dla części nr 10 -14 pracownikami
Wymagane ilości osób skierowanych do realizacji zamówienia są ilościami minimalnymi.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1.Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zostały określone we wzorze umowy.
2.Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez wykonawcę.
3.Zamawiający ustala dla części nr 1 - 10 zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
brutto ofertowej zamówienia.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Podstawa prawna: art. 138 ust. 2 pkt. 1).
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu 31.05.2022 r. przekazał ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało opublikowane w dniu 03.06.2022 r. tj. na co najmniej 35 dni i nie 
więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
i zwierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne 
w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego.

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: 11/08/2022
Czas lokalny: 08:30

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
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Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Zakupowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/43wog. Otwarcie ofert nie będzie publiczne.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się tylko i wyłącznie przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https:// 
platformazakupowa.pl/pn/43wog. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w 
stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:1)w art.108 ust.1 p.z.p.;2) w art.109 
ust.1 pkt.4, 5, 7 p.z.p., tj.:a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury; b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych dowodów;c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub 
zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło 
do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady;3)w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego;Zgodnie z art.126 ust.1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:1)Oświadczenie 
wykonawcy w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.z 2019r. poz.369), z 
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;2)Oświadczenie 
wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp w 
zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt 3-6 Pzp oraz w zakresie 
podstaw wykluczenia wskazanych w art.109 ust.1 pkt 5-7 Pzp ; 3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego 
w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt 1, 2, 4 Pzp sporządzona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;4) oświadczenie, że Wykonawca przez cały okres trwania umowy 
utrzyma zatrudnienie na umowę o pracę lub umowy zlecenie; 5)wykaz usług.Wykonawca przystępujący do 
postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości:Część 
1-76 940,00 zł,Część 2-34 075,00 zł Część 3-26 364,00 zł,Część 4-108 727,00 zł,Część 5-116 587,00 
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zł,Część 6-73 623,00 zł,Część 7-30 126,00 zł,Część 8-38 772,00 zł,Część 9-83 615,00 zł,Część 10-93 
478,00 zł.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu;2)gwarancjach 
bankowych;3)gwarancjach ubezpieczeniowych;4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 
w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U.z 2020 r. poz.299).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 97 
1010 1674 0030 3013 9120 0000 na przelewie: „Wadium w postępowaniu 52/26/PN/2022 część ….. ".

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2022
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