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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296783-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania
2020/S 121-296783

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jacak
E-mail: katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477236808
Faks:  +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi sprzątania
Numer referencyjny: WZP-1531/20/99/AG

II.1.2) Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynków, zewnętrznych 
powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie z 
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siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44E, zwanych dalej „usługami”, których szczegółowy opis zawiera 
załącznik nr 1 do dokumentacji postępowania zamieszczonej na stronie internetowej postępowania zwanej 
„dokumentacją” oraz rozdz. XVIII dokumentacji zamówienia.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 077 548.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
90919100 Usługi czyszczenia urządzeń biurowych
90918000 Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
90919200 Usługi sprzątania biur
90611000 Usługi sprzątania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Prewencji Policji w Warszawie z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44E, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do:
A. sprzątania i utrzymania w czystości powierzchni wewnętrznych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do 
umowy, które obejmuje m.in. czynności:
a) czyszczenie i konserwację podłóg;
b) czyszczenie i konserwację mebli;
c) mycie powierzchni zmywalnych oraz usuwanie pajęczyn w sposób nie powodujący zabrudzenia ścian i 
sufitów;
d) mycie okien i ram okiennych;
e) mycie parapetów oraz stolarki drzwiowej;
f) utrzymanie czystości toalet;
g) opróżnianie koszy na śmieci w pomieszczeniach wraz z utrzymaniem w czystości wejść do budynków;

B. utrzymania w czystości terenów utwardzonych o powierzchni: plac apelowy 3 000 m2; jezdnie 10 200 m2; 

chodniki 2 130 m2; place magazynowe 8 880 m2; parking zewnętrzny 5 856 m2; parking pojazdów służbowych 

10 660 m2, plac przy garażu 1 140 m2, poprzez wykonywanie nw. czynności (odpowiednio do pory roku):
a) codzienne zamiatanie chodników, dróg i powierzchni utwardzonych;
b) codzienne zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń;
c) codzienne porządkowanie terenów przy śmietnikach;
d) usuwanie opadłego listowia i gałęzi;
e) usuwanie (likwidacja) porastających chwastów i traw z nawierzchni dróg, placów i chodników wraz z 
wywozem na bieżąco z terenu obsługiwanego kompleksu powstających zanieczyszczeń;
f) usuwanie śniegu i lodu z terenów utwardzonych, oraz posypywanie piaskiem z solą (bez użycia chemikaliów) 
ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów samochodowych oraz parkingów, placu apelowego i placu 
magazynowego.
Uwaga:
Usuwanie śniegu i lodu z terenów utwardzonych oraz posypywanie piaskiem z solą (bez użycia chemikaliów) 
ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów samochodowych należy rozpocząć bezpośrednio po 
wystąpieniu opadów śniegu, gołoledzi i zlodowaceń powierzchni. Powyższe prace, należy przeprowadzić 
w taki sposób, aby zakończyć czynności przed rozpoczęciem pracy przez obsługiwaną instytucję i w razie 
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potrzeby powtarzać w ciągu dnia tak, aby ciągi komunikacyjne nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla 
poruszających się po nich osób i pojazdów;
g) opróżnianie koszy na nieczystości stałe ustawionych wzdłuż ciągów komunikacyjnych i chodników;
h) wycinanie samosiewów traw na szerokości 2 m na granicy kompleksu po zewnętrznej stronie ogrodzenia;

C. pielęgnacji trawników o powierzchni 11 000 m2, poprzez:
a) koszenie trawników przy użyciu mechanicznej kosiarki nożowej z koszem, wywożenie skoszonej trawy – 
niezwłocznie po zakończeniu koszenia;
b) przycinanie obrzeży trawników;
c) wywóz skoszonej trawy z trawników poza teren obsługiwanej instytucji na koszt Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia powierzchni przewidzianej do sprzątania np. w 
przypadku wyłączenia budynku do remontu, organizacji placu budowy, zajęcia terenu zewnętrznego pod inne 
cele, itp.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług, o których mowa w pkt 1 lit. A–C:
a) w budynkach i na terenach do nich przyległych, w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem 
materiałów i środków o nie niszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój;
b) za pomocą urządzeń będących w jego dyspozycji oraz przy pomocy środków nabywanych we własnym 
zakresie i na własny koszt, w szczególności: maszyn czyszczących, sprzętu ręcznego, środków czyszczących, 
dezynfekujących, worków na śmieci, soli oraz piasku.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 lit. A–C w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (T) / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja 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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 067-159519

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
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IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Usługi sprzątania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/06/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Impel System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Ślężna 118
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-111
Państwo: Polska
E-mail: a.orzechowska@impel.pl 
Tel.:  +48 727003039
Faks:  +48 727003051
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Impel Facility Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Ślężna 118
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-111
Państwo: Polska
E-mail: a.orzechowska@impel.pl 
Tel.:  +48 727003039
Faks:  +48 727003051
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 552 990.64 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 439 736.30 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
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Podwykonawcy będą wykonywać część zamówienia obejmującą usługi porządkowo-czystościowe.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z rozdz. VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020
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