Ogłoszenie nr 2021/BZP 00071081/01 z dnia 2021-06-01

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół
budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570838925
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. gen. Sikorskiego 82A
1.5.2.) Miejscowość: Piła
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski
1.5.7.) Numer telefonu: 673 490 048
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: techniczny@pilskietbs.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilskietbs.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.pilskietbs.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z o.o.
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół
budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fbb1809-b48d-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00071081/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-01 14:41
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00054725/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół
budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00055305/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 403141,44 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i
utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.”
zgodnie z wykazem nieruchomości wraz z powierzchnią sprzątania – stanowiącym załącznik nr
1 do SIWZ w zakresie jak niżej :
a) usługi z zakresu utrzymania czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych dotyczą
części wspólnych, a w szczególności:
- klatek schodowych,
- ciągów komunikacyjnych,
- wózkarni, korytarzy piwnic,
- mycie drzwi wejściowych i drzwi oraz okien pomieszczeń wspólnych (takich jak: wiatrołapów,
wózkarni, pomieszczenie węzła),
- mycie parapetów i balustrad schodowych, skrzynek pocztowych, kloszy lamp, gablot
ogłoszeniowych,
lamperii, grzejników,
- czyszczenie- opróżnianie krat przed drzwiami wejściowymi do budynku,
b) usługi z zakresu utrzymania terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a w
szczególności:
- chodników wraz z dojściami,
- placów zabaw i innych,
- miejsc parkingowych,
- schodów,
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- wiat śmietnikowych i terenu wokół nich,
- bieżące odśnieżanie (usuwanie śniegu, lodu i błota) z całego terenu, a w szczególności z
chodników wraz z dojściami, dojazdów, miejsc parkingowych, parkingów, dróg wewnętrznych,
usuwanie śliskości przez posypywanie piaskiem i środkami,
- usługi utrzymania terenów zielonych, a w szczególności:
• koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem trawy, liści,
• pielęgnacja krzewów, żywopłotów,
• usuwanie chwastów,
• bieżące czyszczenie chodników, opasek budynków, obrzeży i krawężników z roślin wraz z ich
usuwaniem,
• bieżący wywóz nieczystości powstałych po wykonaniu prac porządkowych,
- usługi pomocnicze:
• wywóz sprzętu, choinek, mebli itp. o dużych gabarytach z wiat śmietnikowych i rejonu wiat
śmietnikowych,
- dezynfekcja wiat śmietnikowych,
- opróżnianie koszy ulicznych na terenie objętym sprzątaniem.
c) inne informacje :
- Wykonawcę obciąża w ramach ofertowanego wynagrodzenia zakup piasku, środków, wody,
narzędzi, sprzętu i wszelkich materiałów oraz urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia.
4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników
77342000-9 - Przycinanie żywopłotów
90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000-9 - Usługi odśnieżania
90911200-8 - Usługi sprzątania budynków
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 548419,06
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 548419,06
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 548419,06
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe *DAWID* Natalia Polaszek- Zenel
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642504929
7.3.3) Ulica: ul.Sikorskiego 82-Parking
7.3.4) Miejscowość: Piła
7.3.5) Kod pocztowy: 64-920
7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-31
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 548419,06
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-31
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