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Poznań: Przetargnieograniczonyna usługęsprzątanianieruchomości,
utrzymaniaterenów zielonych w zasobach własnychPoznanskiego
TowarzystwaBudownictwaSpołecznegoSp. z o.o. usytuowanychw
Poznaniu przy Os iedlu Folwarczna 2ŁABCD, 23ABCD, 24,25 ABCDEF,
2648, 2gABCDE, 3OABCDE,31ABC, 32ABCD,33ABCD,34, 35, 36,
37ABC,38ABCDE.
Numerogłoszenia:72962. 2010;datazamieszczenia:16.03'2010

- usłuoi
oGŁosZEN|Eo ZAMOW|EN|U

zamieszczanieogłoszenia:
obowiązkowe'
ogłoszeniedotyczy:zamówieniapublicznego.

SEKCJA I:ZAMAWIAJACY
|. 1) NAZWA IADRES: PoznańskieTowarzystwo
Budownictwa
społecznego
s p. z o'o', u|.Konfederacka
4' 60-281Poznqń,woj'wie|kopolskie,
te|'61 85o 83 40, faks 061 852g124.
Adres strony internetowejzamawiającego:urww'ptbs'pI
|.2) RoDzAJ ZAMAW|AJĄCEGo: |nny:podmiotprawnySpółxaz o.o..

ll.t1oxneślerulE
PRzEDMIoTU
złnrlÓwlerun
||.1.1)
Nazwanadanazamówieniuprzezzamawiającego:
Przetargnieograniczony
na usługę
sprzqtanta
nieruchomości,
utrzymania
terenówzieIonych
W zasobachWłasnych
Poznanskiego
ToWarzystwa
BudownictwaSpołecznegoSp' z o.o. usytuowanych
w Poznaniuprzyosied|uFo|WarcznazzABCD,

23ABCD,24,2'ABCDEF,26A8,2gABCDE,3OABCDE,31ABC,32ABCD,33ABCD,34,35,30,37ABC,
38ABCDE..
||.1'2)
Rodzajzamówienia:usługi.
||.1'3)
przedmiotuoraz wie|kości
okreś|enie
Iubzakresuzamówienia:Przedmiotem
jest
zamóWienia
wykonywaniekomp|eksowych
usługsprzątaniapowierzchnj
Wewnętrznych
i zewnętrznych
WspÓ|nych
zasobóWmieszkaniowych,
pie|ęgnacji
zieleniorazwykonywanie
usługpomocniczych.
a) usługi
Z zakresu
sprzątanjapowierzchniWeWnętrznych
(uwaga-22o/opodatekvAr) dotyczączęściwspó|nychW
- klatekschodowych,
szczegÓ|ności:
- halgarazowych,
- ciągówkomunikacyjnych
na poddaszach
.W

- suszarni,- pra|ni,
piwnicach,
. wózkarni,- Wind,- myciedrzwiwejściowych
i drzwido pomieszczeń

- mycieokien,- mycieparapetówi balustrad
Wspó|nych,
- mycie|amperii,
- myciegrzejnikÓW,
schodowych,
- myciek|oszyi|amp,- maszynowepo|erowanie
powierzchni
. itp.b) usługi
Wewnętrznych'
z zaKresu
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sprzątaniapowierzchnizewnętrznych(uwaga-7olopodatekVAT) dotyczączęściwspó|nychw
- chodnikóW
- jezdni,- p|acóW,
. placówzabaw,- miejscparkingowych,
szczegÓ|ności:
Wrazz dojściami,
.
- schodykomunikacyjne'
wjazdy,wyjazdyz ha|garażowych.
- opróżnianiekoszy na śmjeci,
- sprzątan|e
- W okresiezimowymodśnieżanie
miejscprzeznaczonych
na składanie
śmieci,
ciągóWkomunikacyjnychchodnikówwrazz dojściami'
- posypywanie
dojazdów,miejscparkingowych'
drógWewnętrznych,
clągow
komunikacyjnych
środkami
antypoś|izgowymi
- itp.c) usługi
śniegu,
błotapośniegowego,
, - v,tywóz
- grabienie
utrzymania
terenówzielonych:.koszenietrawników,
iWywóztrawy,- pie|ęgnacja
krzewóW,
- grabienieiWywożenie
- usuwaniechwastóW,
żywopłotóW,
- przekopywanie
|iści,
. pod|ewanie
trawników,
trawnikówi krzewów,. nasadzaniekrzewówi kwiatów,- nawożenie
oraz ochronachemjcznazie|enIprzeo
- itp.d) usługi
szkodnikami
- Wywieszanie
i chorobami
roś|in,
pomocnicze:
i zdejmowanie
flag,- wydawanie
. dostarczanie
k|uczyod pomieszczeń
wspó|nego
użytkowania,
najemcom
korespondencjl
pomjędzy
PTBS
. usuwanieplakatóW
- dozórnadstałym
a najemcami,
iogłoszeń,
zamknięclem
Wejść
dachowych'
przekazwanie zauważonych
- Współdziałanie
usterektechnicznych,
ze slużbańlporządkowymi
i organami
- zakupiWykładanie
bezpieczeństwa,
środków
do deratyzacji
(1XW roku),- itp'.
||.1.4)
Czy przewidujesię udzie|eniezamówieńuzupełniających:
nie'
||.1.5)
Wspó|nysłownikzamówień (CPV):90.91.00.oo-9,
90.61'oo.oo-3,
90.90.oo'00.6,
90.91.10'00-6,
90^.91.12.00-8,
90.91.40.00-7,
77.31.00.00-6.
||'1.6)
czy dopuszczasię złożenie
ofertyczęściowej:
nie.
||.1'7)Czy dopuszcza się złoźenieoferty wariantowej:nie.
Il.2)czAs TRWAN|AzAMÓW|ENlA LUB TERMINVIIYKoNAN|A:
okres w miesiacach:
34.

FINANSOWYMI TECHNICZNYM
III.1)
WADIUM
Informacjana temat wadiumi zamawiajacynie wymagawniesieniawadium

ilLz)zALtczKl
Czy przewidujesię udzie|enieza|iczekna poczetwykonaniazamówienia:nie
||l'3)WARUNK|UDZ|AŁUW PosTĘPoWANtUoRAz oP|s sPosoBU DoKoNYWAN|AocENY
SPEŁN|ANlATYCH WARUNKÓW
|||.3.1)Uprawnieniado wykonywaniaokreś|onej
jeże|ipaeprsy
działaIności
Iubczynności,
prawa nakładająobowiązekich posiadania
opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania
tego warunku
niesąWymagane
specjalneuprawnieniaośWiadczenie
ań'22 ust,1
||l.3.2)
Wiedzai doświadczenie
opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania
tego warunku
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Wiedza podstawowa-oswiadczeniearl22 ust.1
|||.3.3)
Potencjałtechniczny
opis sposobu dokonywaniaoceny spełnianiatego warunku
sprzęt do sprzatania.Złożenie
oświadczenia
dotycząceg
o art'22 ust'1
Ill.3'4)osoby zdoInedo wykonaniazamówienia
opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania
tego warunku
Wypełnienie
załqcznika
nr 3 do s|WZ W przypadku
zlecaniapracinnemupodmiotowj
z
okres|eniem
zakresu.Nie Wypełnienie
załqcznika
oznaczawykonanie
przedmiotu
zamówienla

przez WykonawcęW całości'

lll.3.5)Sytuacjaekonomicznai finansowa
opis sposobu dokonywaniaoceny spełnianiatego warunku
JedynymWarunkiem
jestposiadanje
po|isyoc o Wartości
minimum30 o00,o0zł.
|||.4)
lNFoRMACJA o ośWlADczEN|AcHLUB DoKUMENTACH,JAK|E
MAJĄ DosTARczYc
WYKoNAWCY W GELU PoTW|ERDZEN|ASPEŁNlAN|AWARUNKÓW
UDztAŁUW PosTĘPoWAN|U
ORAZ NIEPODLEGANIAWYKLUCZENIUNA PODSTAWIEART.24 UST. 1

USTAWY

|||.4.1)
W zakresie wykazania spełnianiaprzez wykonawcęwarunków, o których

mowa w ań. 22

ust. 1 ustawy,pprócz oświadczeniao spełnieniuwarunków udziałuw postępowaniu,
należy
przedłożyć:

. wykaz osób, które będą uczestniczyó w wykonywaniuzamóWienia,
W szczególności
odpowiedzia|nych
za świadczenieusług, kontrolęjakości |ub kierowanierobotamI
budow|anymi,
wraz z informai]amina temat ich kwalifikacjizawodowych,dośWiadczenia
j
wykształcenia
niezbędnychdla wykonaniazamówienia,a takzezakresuwykonywanychprzez
nie czynności,
orazinformac'ią
o podstawie
do dysponowania
tymiosobami
. opłaconą
po|isę,a W przypadku
jej brakuinnydokumentpotwierdzający,
jest
ze Wykonawca
ubezpieczonyod odpowiedzialności
cywiInejw zakresieprowadzonejdziałaIności
związane]
z

przedmiotem
zamóWienia

Wykonawcapowołujący
się przy wykazywaniuspełnienia
warunkówudziałuw postępowaniu
na
zdoInośó
finansową
innychpodmiotóW,
przedkłada
informację
bankuIubspółdzie|czej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej,
dotyczącąpodmiotu,z któregozdo|ności
finansowejkorzystana
podstawieart' 26 ust.2b Ustawy,potwierdzająca
posiadanychprzez ten podmiotśrodkÓW
Wysokośó
finansowychlubjego zdo|ność
kredytowawystawionąnie wcześniej
niż3 miesiąceprzedupływem
terminuskładania
wnioskówo dopuszczenie
do udziału
w postępowaniu
o udzie|enie
zamóWienia
albo

składania
ofeń.

lll'4.2)w zakresiepotwierdzenianiepodregania
wykruczeniuna podstawieart.24
na|eżyprzedłożyć:

ust. 1 ustawy,

bttp:/hzpj.portal.uzp.gov.pllindex.php?ogloszenie=show&pozyc.1
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o oŚwiadczenieo brakupodstawdo wykluczenia
. aktua|nyodpis z właściwego
jeżeliodrębneprzepisywymagajqWpisudo rejestru,W
re.iestru,
celu wykazania braku podstaw do wykruczeniaw oparciu o arl. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy,
Wystawionynie wcześniejnlż 6 mjesięcy przed upływemterminu składaniaWnioskÓw
o
dopuszczenie
do udziału
W postępowaniu
o udzie|enie
zamÓwienlaa|boskładania
ofert.a w
stosunkudo osób fizycznychoświadczenie
w zakresieart.24 ust. 1 pkt2 ustawv
|||'7)Czy ograniczasię moż|iwość
ubieganiasię o zamówieniepub|icznety|kod|awykonawcÓw,u
których ponad 50 o/opracowników stanowiąosoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV:PROCEDUM
|V.1)TRYB UDzIELEN|AzAMÓwerulł
|V'1.1)Tryb udzie|eniazamówienia:przetargnieogranlczony'
IV.2)KRYTERIAOCENY OFERT
lv.2,1)Kryteriaoceny ofeń: najniższa
cena.
|v '2'2)czy pzeproyadzona będzie aukcja e|ektroniczna:nje'
rv.3)zMtANA UMOWY
Czy przewidujesię istotne zmiany postanowieńzawartejumowy w stosunku do
treścioferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak

DopuszczaInezmiany postanowieńumowyoraz określenie
warunkówzmian
ZmianyzapisóWumowymogabyó Wprowadzone
na zasadachobowiązujących
W art' 144 ust.1'Prawa
zamóWieńpublicznych,
Wformiepisemnej(aneksdo umowy).
ZmianyzapisóWmogądotyczyc
przypadków:- dopuszcza|najest zmianaumowypolegającana zmianie
danychWykonawcy bez zmlan
samegoWykonawcy(np.zmianasiedziby,adresu,nazwy),- dopuszczaIna
jestzmianaumowypolega.ląca
na zmianiedanYchzamawiąącegobez zmian samegoZamawiającego
(np.zmianasiedziby,adresu,
nazwy),
IV.4)INFORMACJEADMINISTRACYJNE
|V.4.1)Adres strony internetowej,na któĘ jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:www.ptbs'p|
Specyfikację istotnych warunków zamówienia możnauzyskać pod adresem: PTB5

sp. z o.o. 60-281

Poznań,ul.Konfederacka4.
|v.4.4)Termin składaniawniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu|ub
ofert:24 'O3.2o1o

godzina12:00,miejsce:PTBS Sp. z o.o. 60-281Poznań,u|.Konfederacka4'

|V'4.5)Termin związaniaofeńą: okresW dniach:30 (odostatecznegotelminuskładania
ofert).
|Y'4.17)Czy przewidujesię unieważnienie
postępowaniao udzie|eniezamówienia,w przypadku

http:/bzp).portal.uzp.gov.pllindex.php?ogloszenie=show&pozycj
a=72962&rok:201 ...
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nieprzyznaniaśrodkówpochodzących z budźetuUnIi Europejskiejoraz niepod|egających
zwrotowi
środkówz pomocy udzielonej przez państwa członkowskieEuropejskiego Porozumienia
o WoInym
Handlu (EFTA)' które miałybyć przeznaczonena sfinansowaniecałościlub części
zamówienia: nie
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