
Ogłoszenie nr 510011700-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.  

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.: Utrzymanie 

czystości i porządku w budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości 

zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” 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: 620174-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o., Krajowy numer 

identyfikacyjny 13017973000000, ul. ul. Gordziałkowskiego  9, 05-800  Pruszków, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 1603731, e-mail tomasz.zmuda@tbszm.com.pl, faks 

758 84 50.  

Adres strony internetowej (url):  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Inny: Sp.z.o.o.  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Utrzymanie czystości i porządku w budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości 

zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

PN.10.2019  

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:  

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach 

mieszkalnych oraz sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków TBS „Zieleń Miejska” 

Sp.z.o.o. ZAKRES CZYNNOŚCI: 1) usługi sprzątania w budynkach mieszkalnych i na 

terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, stanowiących własność 

Zamawiającego, polegające na stałym utrzymywaniu czystości i porządku w częściach 

budynków mieszkalnych, przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców , garażach 

podziemnych i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, 2) usługi w 



budynkach mieszkalnych w zakresie: a) wywieszania flag narodowych na budynkach 

mieszkalnych z okazji świąt państwowych i uroczystości lokalnych oraz zdejmowanie flag, w 

terminach wskazanych przez Zamawiającego, b) doręczania najemcom lokali pism i innej 

korespondencji od Zamawiającego, c) wywieszania obwieszczeń i zawiadomień w budynkach 

mieszkalnych oraz zdejmowanie obwieszczeń i zawiadomień po upływie okresu, na który 

zostały wywieszone, a także ogłoszeń wywieszonych bez zgody Zamawiającego. 3) 

Utrzymanie czystości i usuwanie skutków zimy na terenie nieruchomości i przyległym do 

nieruchomości w zakresie wynikającym z nałożenia na właścicieli/zarządców nieruchomości 

przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o lokalnym utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579). 4) Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie, 

pomieszczenie gospodarcze (do przechowywania środków czystości i drobnych narzędzi 

pracy w każdym z obiektów realizacji usług sprzątania. 5) Na potrzeby wykonywania 

przedmiotu zamówienia Wykonawca może korzystać nieodpłatnie z wody i energii 

elektrycznej Zamawiającego. 6) Zamawiający wymaga zapewnienia od Wykonawcy jednej 

osoby koordynującej pracę osób sprzątających, która zapewni stały bieżący nadzór nad 

osobami sprzątającymi oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem 

zamówienia. Koordynator będzie wyposażony przez Wykonawcę w telefon komórkowy oraz 

będzie upoważniony do kontaktów z Zamawiającym w zakresie bieżących uwag, doboru 

sprzętu i środków czystości itp. Koordynator będzie odpowiedzialny za przekazywania 

osobom sprzątającym uwag, zastrzeżeń i poleceń Zamawiającego w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 7) Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługi sprzątania przy 

użyciu sprzętu ręcznego i mechanicznego odpowiedniego do rodzaju sprzątanych 

powierzchni. 8) Wykonawca jest zobowiązany w czasie wykonywania usług sprzątania do 

zapewnienia należytego ładu i porządku, zabezpieczenia miejsc wykonywania usług. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego 

spowodowane działaniem Wykonawcy podczas wykonywania czynności sprzątania. 10) 

Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę, wykonujące czynności sprzątania 

nieruchomości Zamawiającego obowiązuje zakaz: a/ picia alkoholu, spożywania narkotyków 

i innych środków odurzających na terenie budynków i posesji Zamawiającego, b/ stawienia 

się do miejsca świadczenia usług sprzątania (budynków, posesji) w stanie po spożyciu 

alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Szczegółowy zakres prac określa 

załącznik nr 1 do wzoru umowy  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9 

 

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: 31/12/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 945000.00  

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:  0  

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: Kamil Rybiński Usługi Greeni  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. 3go Maja 35 m. 12  

Kod pocztowy: 05-800  

Miejscowość: Pruszków  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

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 939810.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 939810.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 939810.00  

Waluta: pln  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

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.  



 


