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 01.01.2011r. do 31.12.2011r
Numer ogłoszenia: 385402 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010
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 3C/1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 0-33 8444064, faks 0-33 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 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmował będzie m.in.: a) czystość 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 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, b) 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-u o
konieczności ich usunięcia - znaki dostarczy Zamawiający, czyszczenie na bieżąco wycieraczek przed
wejściami do klatek schodowych, bieżące opróżnianie ze śmieci koszy ulicznych, c) 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 4 razy w roku
(koszt wywozu i składowania pokrywa Wykonawca) - przy koszeniu należy stosować kosiarki kołowe.
wykaszarki można stosować tylko w miejscach trudno dostępnych tj. wokół drzew i krzewów,
okopywanie, pielenie i przycinanie żywopłotów 2 razy w roku, 3. Wykonawca obowiązany jest do
wykonania niniejszego zakresu robót własnym sprzętem i z własnych materiałów. 4. Wykonawca pokryje
koszt przyjęcia na wysypisko odpadów oraz koszty zakupu środków do deratyzacji i środków do
usuwania gołoledzi 5. Do zakresu obowiązków nie należy: - sprzątanie klatek schodowych i innych
pomieszczeń wspólnego użytku po robotach remontowych , - usuwanie skutków awarii w
pomieszczeniach piwnicznych (np. awaria instalacji wod-kan) w w prace mogą być zlecone za
dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym z Wykonawcą 6. Wykonawca zobowiązuje się pokrywać
mandaty nałożone przez organy powołane do sprawowania nadzoru nad utrzymaniem czystości i
porządku na terenie OTBS.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały
wykonane należycie.
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykaz podwykonawców oraz wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć osobom. Zgodnie z art. 647 Kodeksu Cywilnego Wykonawca winien uzyskać zgodę
Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
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 3 C/1 32-600 Oświęcim.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.12.2010 godzina 08:00, miejsce: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul.
11 Listopada 3 C/1 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

