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Ogłoszenie nr 510432262-N-2021 z dnia 31.05.2021 r.
Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: „Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych
wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z
o.o.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP00055305/01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
57083892500000, ul. ul. Sikorskiego , 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 673 490 048,
e-mail tbs.pila@interia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pilskietbs.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych wielorodzinnych i utrzymanie terenów wokół budynków
mieszkalnych wielorodzinnych Pilskiego TBS Sp. z o.o.”
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„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, 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
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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.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV: 77312000-0, 77314100-5, 77342000-9, 90610000-6, 90620000-9, 90911200-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 516167.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe *DAWID* Natalia Polaszek-Zenel
Email wykonawcy: romanpol20@wp.pl
Adres pocztowy: ul.Gen.Sikorskiego 82-Parking
Kod pocztowy: 64-920
Miejscowość: Piła
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 548419.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 548419.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 548419.06
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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