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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77254-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
2018/S 035-077254
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Katowicach, pl. Oddz. Młodz.
Powst.7, 40-940 Katowice, IVp., pok.425,
Tel.: +48 322532152
E-mail: Joanna.Wrobel@poczta-polska.pl
Faks: +48 322513346
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.poczta-polska.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki
organizacyjne Poczty Polskiej S.A. w podziale na części.

II.1.2)

Główny kod CPV
90900000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki
organizacyjne Poczty Polskiej S.A.
Część 1 – obszar województwa śląskiego i opolskiego,
Część 2 – obszar województwa dolnośląskiego.
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II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki
organizacyjne Poczty Polskiej S.A. część 1 – obszar województwa śląskiego i opolskiego
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo ślaskie i opolskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne
Poczty Polskiej S.A.na terenie województwa śląskiego i opolskiego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia czasowego lub stałego powierzchni sprzątanej
maksymalnie o 20 % łącznej powierzchni wyszczególnionej w załączniku nr 3 do SIWZ, który stanowić
będzie zarazem załącznik nr 2 do zawieranej umowy, obejmującej powierzchnie wewnętrzne, zewnętrzne i
powierzchnie dachów. Zmniejszenie powierzchni powinno być dokonane w formie pisemnego powiadomienia
Wykonawcy, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie będzie doręczane faxem lub pocztą
elektroniczną na numer faxu lub adres e-mail wskazanyw umowie, a następnie wysłane drogą tradycyjną w
formie pisma.
Zamawiający w przypadku zmniejszenia jednych powierzchni, zgodnie z zasadami wskazanymi
powyżej,zastrzega sobie możliwość odpowiedniego zwiększenia innych powierzchni w placówkach
zamawiającego zgodnie z potrzebami Zamawiającego,w ramach pierwotnie ustalonej ilości metrów
przewidzianych do świadczenia usługi, określonych w załączniku nr 3 do SIWZ do umowy. Powyższe powinno
być dokonane w formie określonej powyżej z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku zmniejszenia lub
zwiększenia powierzchni w sytuacjach określonych powyżej.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki
organizacyjne Poczty Polskiej S.A.- częsc 2 – obszar województwa dolnośląskiego
Część nr: 2
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo dolnośląskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki
organizacyjne Poczty Polskiej S.A.na obszarze województwa dolnośląskiego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia czasowego lub stałego powierzchni sprzątanej
maksymalnie o 20 % łącznej powierzchni wyszczególnionej w załączniku nr 3 do SIWZ, który stanowić
będzie zarazem załącznik nr 2 do zawieranej umowy, obejmującej powierzchnie wewnętrzne, zewnętrzne i
powierzchnie dachów. Zmniejszenie powierzchni powinno być dokonane w formie pisemnego powiadomienia
Wykonawcy, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie będzie doręczane faxem lub pocztą
elektroniczną na numer faxu lub adres e-mail wskazanyw umowie, a następnie wysłane drogą tradycyjną w
formie pisma.
Zamawiający w przypadku zmniejszenia jednych powierzchni, zgodnie z zasadami wskazanymi
powyżej,zastrzega sobie możliwość odpowiedniego zwiększenia innych powierzchni w placówkach
zamawiającego zgodnie z potrzebami Zamawiającego,w ramach pierwotnie ustalonej ilości metrów
przewidzianych do świadczenia usługi, określonych w załączniku nr 3 do SIWZ do umowy. Powyższe powinno
być dokonane w formie określonej powyżej z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku zmniejszenia lub
zwiększenia powierzchni w sytuacjach określonych powyżej.

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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 215-447629

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
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Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki
organizacyjne Poczty Polskiej S.A. - obszar województwa śląskiego i opolskiego
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
29/01/2018

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6)

Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki
organizacyjne Poczty Polskiej S.A. - obszar województwa dolnoślaskiego
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
06/02/2018

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 40 %

V.2.6)

Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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jw
Warszawa
Polska
VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2018
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