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Ogłoszenie nr 510427777-N-2021 z dnia 09.04.2021 r.
Śląski Zarząd Nieruchomości : Usługa utrzymania czystości na nieruchomości przy ul.
Dąbrowskiego 23 w Katowicach
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: 759443-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540537374-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląski Zarząd Nieruchomości , Krajowy numer identyfikacyjny 24030518500000, ul. Grabowa
1A, 40-172 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 782 49 25, e-mail
zamowienia_szn@slaskie.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://bip-slaskie.pl/sznkat
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa utrzymania czystości na nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-6/2020
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 usługa utrzymania czystości na terenie nieruchomości w
Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23. Usługa obejmuje łącznie powierzchnię wielkości
10363,29 m² w tym : ― tereny wewnętrzne o powierzchni : ok. 8 849,29 m², ― tereny
zewnętrzne o powierzchni – ok. 474 m² + 1040 m² parking. Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia i dostarczenia we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich środków, urządzeń i
narzędzi niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności środków
myjących, czyszczących, toaletowych w ilościach niezbędnych do utrzymania obiektu w stałej
czystości, m.in.: a) środki myjące, czyszczące, konserwujące, b) papier toaletowy biały, c)
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ręczniki papierowe białe, d ) płyn do naczyń, e) mydło w płynie, f) odświeżacz powietrza
zapachowy w sprayu, g) gąbki kuchenne (wymieniane nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu), h)
mydło toaletowe w kostce, i ) w okresie zimowym piasek oraz sól drogowa, j) wycieraczki
wewnętrzne pełne o wymiarach 250x150 cm w ilości 2 sztuk, k) wycieraczki wewnętrzne pełne o
wymiarach 150x85 cm w ilości 3 sztuk, l) worki foliowe na śmieci – 3 kolory, segregacja śmieci:
papier, plastik, mieszane (w tym szkło). Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały opisane w
Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV: 90911200-8, 90919200-4, 90911300-9, 90620000-9

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: 16/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 258150.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Naprzód Service Sp. z o.o. z/s w Łodzi oraz Vendi Cleaning
Sp. z o.o. z/s w Łodzi
Email wykonawcy: przetargi@naprzod.pl
Adres pocztowy: ul. Trakotrowa 126 lok. 22
Kod pocztowy: 91-204
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
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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 258150.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 396907.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 422119.20
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:
Z uwagi na przedłużenie postępowania umowa została zawarta na okres od 16.03.2021 r. do
31.12.2020 r., a jej wartość została odpowiednio i proporcjonalnie pomniejszona w stosunku do
złożonej oferty.
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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