
 

Oświęcim: utrzymanie czystości w budynkach przy ulicy Sadowej 16, 20, 54, 56, 58, 60, 

62, 64, 11 Listopada 3, na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu, utrzymania czystości na 

terenach bezpośrednio przyległych do nich (parkingi, chodniki, tereny zielone) oraz 

utrzymania zieleni i terenów przyległych przy budynkach OTBS na ulicach Tysiąclecia 

53 i Więźniów Oświęcimia 10 oraz Nojego 1-3 w Oświęcimiu w okresie od 01.01.2014r. 

do 31.12.2014r. 

Numer ogłoszenia: 516330 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , 

ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8444064, faks 33 8444064. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: utrzymanie czystości w 

budynkach przy ulicy Sadowej 16, 20, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 11 Listopada 3, na osiedlu Stare 

Stawy w Oświęcimiu, utrzymania czystości na terenach bezpośrednio przyległych do nich 

(parkingi, chodniki, tereny zielone) oraz utrzymania zieleni i terenów przyległych przy 

budynkach OTBS na ulicach Tysiąclecia 53 i Więźniów Oświęcimia 10 oraz Nojego 1-3 w 

Oświęcimiu w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:   
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje utrzymanie czystości wewnątrz budynków: 

zamiatanie klatek schodowych 2 razy w tygodniu (wtorek, piątek) oraz utrzymanie  

w należytej czystości balustrad, parapetów, tablic ogłoszeniowych, skrzynek elektrycznych, 

usuwanie pajęczyn oraz omiatanie ścian z kurzu, utrzymanie w należytej czystości korytarzy 

piwnicznych (sprzątanie 4 razy w roku), mycie klatek schodowych dwa razy w miesiącu z 

zastosowaniem środków dezynfekujących (po zakończeniu pracy Wykonawca uzyskuje 

potwierdzenie wykonanej usługi przez co najmniej jednego mieszkańca z klatki budynku, 

który składa czytelny podpis i wpisuje nr mieszkania), wykonywanie czynności związanych  

z deratyzacją - dwa razy w roku przeprowadzenie akcji odszczurzania zgodnie z uchwałą RM 

Oświęcim, którą dostarczy Zamawiający - po zakończeniu akcji Wykonawca dostarczy 

potwierdzenie wykonania deratyzacji, bezzwłoczne powiadomienie OTBS-u o dostrzeżonych 

uszkodzeniach w budynku oraz urządzeń lub ich wadliwym działaniu, wywieszanie  



i zdejmowanie ogłoszeń z tablic informacyjnych oraz roznoszenie zawiadomień o zmianach 

opłat dla mieszkańców i innej korespondencji w terminie do 3-ch dni od daty przekazania 

przez OTBS do doręczenia, mycie drzwi wejściowych do klatek schodowych 1 raz  

w miesiącu przy myciu klatek schodowych, mycie lamperii i stolarki okiennej na klatkach 

schodowych i w pomieszczeniach wspólnego 3 razy w roku, zawiadomienie OTBS-u  

o stwierdzonych faktach nie wykonania obowiązków w zakresie wywozu nieczystości, 

Czystość na zewnątrz budynku: codzienne usuwanie nieczystości,zamiatanie powierzchni 

chodników, placów, prześwitów, codzienne zamiatanie terenów wokół piaskownic, miejsc do 

trzepania dywanów, altanki placyków śmietnikowych łącznie z terenami do nich przyległymi 

(poza okresem zimowym), w okresie zimowym usuwanie śniegu i zwalczanie gołoledzi przez 

użycie materiałów szorstkich z chodników, dojść, ulic wewnątrz osiedlowych i parkingów jak 

również oczyszczanie kratek ściekowych ze śniegu i lodu do godziny 8.00 rano przez 

wszystkie dni miesiąca, gdy zachodzi taka potrzeba (Wykonawca pokrywa koszty zakupu 

piasku i soli do zwalczania gołoledzi), ustawianie znaków ostrzegawczych Uwaga sople  

i zgłaszanie do OTBS o konieczności ich usunięcia - znaki dostarczy Zamawiający, 

czyszczenie na bieżąco wycieraczek przed wejściami do klatek schodowych, bieżące 

opróżnianie ze śmieci koszy ulicznych, Tereny zielone: codzienne usuwanie nieczystości  

z terenów zielonych łącznie z chodnikami w okresie poza zimowym, wygrabianie i wywóz 

liści w okresie jesiennym, koszt wywozu i składowania pokrywa Wykonawca, obcięcie 

brzegów trawnika i czyszczenie krawężników w terminie uzgodnionym z OTBS w okresie 

wiosennym raz w roku, koszenie, zgrabienie i wywiezienie trawy przez Wykonawcę 6 razy  

w roku (koszt wywozu i składowania pokrywa Wykonawca), przy koszeniu należy stosować 

kosiarki kołowe z koszem. Wykaszarki można stosować tylko w miejscach trudno dostępnych 

tj. wokół drzew i krzewów, okopywanie, pielenie i przycinanie żywopłotów 2 razy w roku, 

pielenie gazonów raz w roku.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
Zakończenie: 31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:   
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2300,00 zł (słownie: dwa tysiące 

trzysta złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

III.2) ZALICZKI 

 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który wykaże posiadanie zezwoleń na zbieranie 

i transport odpadów o kodzie: 20 02 01 ulegające biodegradacji wydane przez Starostę 

Powiatu Oświęcimskiego, oraz posiadanie ważnej umowy na odbiór odpadów ulegających 

biodegradacji z wysypiskiem komunalnym na trenie województwa małopolskiego. Ocena 

spełnienia w/w warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

spełnia - nie spełnia na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który wykaże że w okresie trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest 

krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 główne usługi z których każda 

obejmowała swym zakresem: - usługi z zakresu utrzymania zieleni w tym m.in. pielęgnacja 

żywopłotów, - usługi z zakresu oczyszczania terenów w tym oczyszczania zimowego usługi 

utrzymania czystości części wspólnych budynków wielorodzinnych odpowiadającą swoim 

rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia w/w 

warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia 

na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje potencjałem 

technicznym w zakresie posiadania narzędzi, urządzeń technicznych w tym środków 

transportowych w ilości określonej w SIWZ wraz z informacją o podstawie dysponowania 

tymi zasobami. Ocena spełnienia w/w warunków wymaganych od wykonawców zostanie 

dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie przedłożonych dokumentów  

i oświadczeń 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje co najmniej 6 

osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem 

co najmniej: 1- pracownika bezpośredniego dozoru technicznego w zakresie pielęgnacji 

terenów zielonych, posiadającego min. 3 letnie doświadczenie; dysponującego uprawnieniami 

do prowadzenia pojazdów 2 - pracowników posiadających przygotowanie zawodowe  

w zakresie robót na terenach zielonych i utrzymania czystości części wspólnych budynków 



wielorodzinnych, 3- pracowników posiadających doświadczenie zawodowe w wykonywaniu 

prac związanych z koszeniem terenów zielonych Ocena spełnienia w/w warunków 

wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na 

podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową w wysokości min. 30.000, 00 zł posiada aktualną polisę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 90000zł 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 



 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 



III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.otbs.eu 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C, 32- 

600 Oświęcim. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 19.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 16C, 32- 600 Oświęcim. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


