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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264944-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi sprzątania budynków
2020/S 109-264944

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 28
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-637
Państwo: Polska
E-mail: zampub@up.poznan.pl 
Tel.:  +48 618487043
Faks:  +48 618955043
Adresy internetowe:
Główny adres: https://upp.ezamawiajacy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://upp.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://upp.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://upp.ezamawiajacy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa uczelnia wyższa

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usługi sprzątania obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba części 14
Numer referencyjny: RZ-262-15/2020
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II.1.2) Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr A – M do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

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
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr A do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

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
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 
do 5 % zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części 
podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Część nr 2
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr B do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

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
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 
do 5 % zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części 
podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 3
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr C do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 
do 5 % zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części 
podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 4
Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr D do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

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
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 
do 5 % zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części 
podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 5
Część nr: 5

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr E do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

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
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 
do 5 % zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części 
podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr F do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

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
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 
do 5 % zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części 
podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 7
Część nr: 7

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr G do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

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
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 
do 5 % zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części 
podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 8
Część nr: 8

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr H do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

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
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 
do 5 % zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części 
podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 9
Część nr: 9

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr I do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

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
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 
do 5 % zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części 
podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 10
Część nr: 10

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr J do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 
do 5 % zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części 
podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 11
Część nr: 11

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr K do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

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
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 
do 5 % zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części 
podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 12
Część nr: 12

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr L do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

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
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 
do 5 % zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części 
podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 13
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr Ł do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

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
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 
do 5 % zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części 
podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 14
Część nr: 14

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części określony został w Załącznikach nr M do 
SIWZ odpowiednio dla każdej części.

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
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 
do 5 % zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług z części 
podstawowej zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług.

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 stawia wymagań w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności w zakresie sprzątania obiektów na sumę:
— dla części nr 1 – 300 000,00 PLN, słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 2 – 200 000,00 PLN, słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 3 – 200 000,00 PLN, słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 4 – 250 000,00 PLN, słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 5 – 160 000,00 PLN, słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 6 – 250 000,00 PLN, słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 7 – 460 000,00 PLN, słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 8 – 250 000,00 PLN, słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 9 – 200 000,00 PLN, słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 10 – 150 000,00 PLN, słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 11 – 200 000,00 PLN, słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 12 – 30 000,00 PLN, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 13 – 50 000,00 PLN, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 14 – 560 000,00 PLN, słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów 
podmiotów trzecich warunek ten musi spełnić w całości co najmniej jeden podmiot. W przypadku składania 
oferty na kilka części zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie na kwotę stanowiąca sumę kwot 
ustaloną dla każdej części.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
Wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie co najmniej jednej usługi 
polegającej na sprzątaniu obiektów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie o wartości brutto nie mniejszej niż:
— dla części nr 1 – 350 000,00 PLN, słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 2 – 250 000,00 PLN, słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 3 – 200 000,00 PLN, słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 4 – 250 000,00 PLN, słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 5 – 160 000,00 PLN, słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 6 – 250 000,00 PLN, słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 7 – 400 000,00 PLN, słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 8 – 250 000,00 PLN, słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 9 – 200 000,00 PLN, słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 10 – 150 000,00 PLN, słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 11 – 250 000,00 PLN słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 12 – 30 000,00 PLN, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 13 – 50 000,00 PLN, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
— dla części nr 14 – 500 000,00 PLN, słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100.
Uwaga: Jedna usługa sprzątania oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy. W przypadku usług 
wykonywanych (tj. rozpoczętych a nie zakończonych):
— na poczet wymaganej zdolności zawodowej zaliczona będzie wyłącznie jej zrealizowana część,
— poświadczenia w odniesieniu do tej usługi winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów 
podmiotów trzecich wymaga się, aby warunek ten spełniał przynajmniej jeden podmiot.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej lub zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności lub sytuacja pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i w art. 24 ust. 5 pkt 1, 
2, 4 ustawy.
5. Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale IX i oparty będzie na 
zasadzie tak/nie (spełnia /nie spełnia). W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, Wykonawca 
musi wykazać spełnienie warunku dla każdej części z osobna.
6. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach 
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę 
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stosuje się kurs z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie). Dni robocze – dni od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin usługi sprzątania – 12 miesięcy został podzielony na dwa podokresy:
— dla części 1–13:
— okres roku dydaktycznego – 10 miesięcy, tj. od 1.9.2020 do 30.6.2021,
— okres letni – 2 miesiące, tj. od 1.7.2021 do 31.8.2021.
— dla części 14:
— w okresie trwania roku akademickiego, tj. 9 miesięcy od 1.10.2020 do 30.6.2021,
— w trakcie trwania wakacji, tj. 3 miesiące od 1.7.2021 do 30.6.2021.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/07/2020
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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, ul. Wojska Polskiego 28 w Dziale Zamówień Publicznych, IV piętro, budynek 
Collegium Maximum, pokój 408, za pośrednictwem platformy poprzez odszyfrowanie zaszyfrowanych ofert. 
Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Informacje dotyczące RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie usługi sprzątania obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że:
— administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawcę jest Uniwersytet Przyrodniczy w 
Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 60-627 Poznań, POLSKA;
— inspektorem ochrony danych osobowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Pan Tomasz 
Napierała tomasz.napierala@up.poznan.pl , tel. +48 618487799;
— uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi sprzątania obiektów Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu prowadzonym w drodze procedury otwartej;
— odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust 3 ustawy;
— dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy;
— podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO;
Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych *;
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie 
ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z 
postępowaniem:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego Załączników.
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., albo 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020
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