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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11715-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi sprzątania budynków
2022/S 006-011715

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 32058816100000
Adres pocztowy: al. Piastów 17
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Stępczyńska
E-mail: dzp@zut.edu.pl 
Tel.:  +48 914494042
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zut.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.zut.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/uslugi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka i Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa sprzątania budynków ZUT

II.1.2) Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Kompleksowa usługa sprzątania budynków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie. Wszystkie budynki zlokalizowane są na terenie Szczecina.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
98300000 Różne usługi
90914000 Usługi sprzątania parkingów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Budynki ZUT zlokalizowane są na terenie Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym miejsca podlegające sprzątaniu, rodzaje pomieszczeń, 
ogólna ilość powierzchni i użytkowników, czas wykonywania usług wraz z podziałem na zakresy (tygodniowy, 
miesięczny lub roczny) oraz dodatkowe prace wykonywane w ramach „akcji zima” określone będą w 
dokumentacji postępowania (SWZ).
2. Pod pojęciem kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w czystości obiektów rozumie się:
a) utrzymanie w czystości całej powierzchni budynków i terenów zewnętrznych otaczających obiekty wykonane 
w sposób ciągły i terminowy,
b) profesjonalne sprzątanie bieżące i okresowe,
c) stosowanie profesjonalnych maszyn i urządzeń,
d) stosowanie skutecznych, dostępnych w ogólnej sprzedaży, bezpiecznych biodegradowalnych środków 
chemicznych (czyszczących, konserwujących, dezynfekujących i zapachowych oraz wkładów foliowych na 
śmieci), nieszkodliwych dla ludzi i zwierząt, zgodnych z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 ze wszystkimi 
zmianami i rozporządzeniami komisji (UE)) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny 
udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

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

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert i przewiduje procedurę, 
określoną w art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Przed wyborem najkorzystniejszej oferty 
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wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie, nie krótszym niż 10 dni, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 126 ust. 1 PZP)

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
10/02/2022

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

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.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
10/02/2022

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W dokumentacji postępowania termin świadczenia usługi wskazany w sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia może 
być krótszy o 3 miesiące.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-675
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KIO
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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2022
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