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Ogłoszenie nr 510401288-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.

Nieruchomości-Brzeziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Wykonanie usług utrzymania
czystości i porządku wewnątrz budynków oraz terenów zewnętrznych zarządzanych przez

Nieruchomości –Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich.
 

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: 759906-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nieruchomości-Brzeziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer
identyfikacyjny 366589650, ul. Roździeńskiego  2a, 41-946  Piekary Śląskie, woj. śląskie,
państwo Polska, tel. 326686681, e-mail kslusarczyk@n-b.piekary.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.nieruchomości-brzeziny.piekary.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego 100% udział Gminy Piekary Śląskie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie usług utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków oraz terenów
zewnętrznych zarządzanych przez Nieruchomości –Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
NB/AZP-35/2020

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 wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku wewnątrz
budynków oraz terenów zewnętrznych zarządzanych przez Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o.
w Piekarach Śląskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do
SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający wymaga, aby osoby biorące
bezpośrednio udział w realizacji zamówienia tj. osoby związane z bieżącym utrzymaniem
czystości i porządku były w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.
1040 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający nie wymaga
zatrudnienia na umowę o pracę osób związanych z koordynacją wykonania usług. Wymóg nie
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dotyczy m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków
organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub
partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego
bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane
są we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90911200-8

Dodatkowe kody CPV: 77314100-5, 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: 30/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 229356.12 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7 
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: RAFLEX Adrian Baron 
Email wykonawcy: baron.adrian763@gmail.com 
Adres pocztowy: Bursztynowa 14/II/1 
Kod pocztowy: 41-943 
Miejscowość: Piekary Śląskie 
Kraj/woj.: śląskie 

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 
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 227735.60 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 227735.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2094005.64 
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. 


