
Ogłoszenie nr 510008400-N-2020 z dnia 15-01-2020 r. 

 

 

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Świadczenie usług konserwacji, 

drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej na terenie 

nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 2 części 

 

 

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: 637028-N-2019 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny 

07001907700000, ul. Lipnicka  26, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499 06 

02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11. 

Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży 

ogólnobudowlanej na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a 

pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, w podziale na 2 

części 

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZGM/DZ/240/2019/ADM 

 

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 

http://www.zgm.eu/


innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 

1.Przedmiotem zamówienia, dla części 1 i 2 zamówienia, jest świadczenie usług konserwacji, 

drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej obejmującej 

między innymi roboty takie jak: murarskie, tynkarskie, malarskie, stolarskie, ślusarskie, brukarskie i 

pozostałe z tej branży budowlanej. 1) przez świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, 

remontów i usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej rozumie się techniczne utrzymanie 

nieruchomości objętych zamówieniem stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, a będących w 

zarządzie Zamawiającego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz lokali mieszkalnych i 

użytkowych będących własnością Gminy, a które to lokale znajdują się w budynkach zarządzanych 

przez wspólnoty mieszkaniowe (innych zarządców), poprzez wykonywanie następującego zakresu 

prac: a) wykonywania drobnych napraw, remontów oraz bieżącej konserwacji nieruchomości (tj. 

budynków, lokali i terenów zewnętrznych) w zakresie branży ogólnobudowlanej, b) wykonywania 

konserwacji wraz ze świadczeniem czynności pogotowia technicznego, w nieruchomościach objętych 

zamówieniem wyszczególnionych w wykazie nieruchomości stanowiącym załączniki nr 4 i 4a do siwz 

i umowy, 2) zamówienie obejmuje świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i 

usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej. Zamawiający z całkowitej powierzchni 

nieruchomości (lokali mieszkalnych, usługowych i terenów zewnętrznych) objętych niniejszym 

zamówieniem publicznym, zlokalizowanych na terenie miasta Bielska-Białej, a zarządzanych przez 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz z lokali zlokalizowanych we wspólnotach mieszkaniowych, 

szacuje, że w trakcie trwania umowy, wykona prace objęte zamówieniem na około 8% powierzchni z 

całkowitej powierzchni nieruchomości i terenów zewnętrznych objętych zamówieniem, tj. razem na 

ok. – 21 589,82 m2 powierzchni dla części 1 i 2 zamówienia, 3) zamawiający przewiduje również 

wykonywanie prac realizowanych na powierzchniach takich jak: drogi dojazdowe, parkingi, place, 

chodniki, place zabaw itp. zarządzanych przez Zamawiającego. 4) przedmiotem zamówienia jest 

usługa o ustalonych standardach jakościowych. Standardy usług zostały uwzględnione w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy, a wiarygodność wykonawców – w warunkach 

udziału w postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, a więc 

nie są ponoszone żadne dodatkowe koszty, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Dokumenty 

określone powyżej opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto 

będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny, tzn. że przedmiot 

zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z Wykonawców go 

wykona. W związku z czym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jednego z 

kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%. 

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

Tak 

 

II.5) Główny Kod CPV: 50800000-3 

 

Dodatkowe kody CPV: 71315000-9, 71326000-9, 71500000-3 

 

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 

 



CZĘŚĆ NR: 1    

NAZWA: REJON PIERWSZY 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/01/2020 

 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 423332.21 

Waluta PLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 

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: POSCONTROL Piotr Matonóg 

Email wykonawcy: poscontrol@wp.pl 

Adres pocztowy: ul. Cyniarska 10/1 

Kod pocztowy: 43-300 

Miejscowość: Bielsko-Biała 

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 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 462559.57 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 462559.57 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 462559.57 

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: 
 

CZĘŚĆ NR: 2    

 



NAZWA: REJON DRUGI 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2020 

 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 375900.54 

Waluta PLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 

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: 

tak 

 

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Firm: ARBUD Arkadiusz Jęczalik - Lider Konsorcjum 

Email wykonawcy: aras1985@onet.eu 

Adres pocztowy: ul. Stanisława Staszica 8/1 

Kod pocztowy: 43-300 

Miejscowość: Bielsko-Biała 

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 

 

Nazwa wykonawcy: GLAS-BUD Sławomir Glaser - Członek Konsorcjum 

Email wykonawcy: slawekglaser@gmail.com 

Adres pocztowy: ul. Sieradzka 104 

Kod pocztowy: 43-300 

Miejscowość: Bielsko-Biała 

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 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 410733.13 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 410733.13 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 410733.13 



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. 

  

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych 

 

 

       W imieniu Zamawiającego 

       Ireneusz Kiecak 

       Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

http://www.uzp.gov.pl/

