
Ogłoszenie nr 500174116-N-2019 z dnia 02-01-2019 r.

Sąd Rejonowy w Dębicy: Kompleksową usługa sprzątania obiektu Sądu Rejonowego w Dębicy
wraz z terenem zewnętrznym.

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: 648945-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Dębicy, Krajowy numer identyfikacyjny 000324286, ul. Słoneczna   3, 39-200 
Dębica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 14 680 76 16, e-mail
e.suchocka@debica.sr.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): debica.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: debica.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksową usługa sprzątania obiektu Sądu Rejonowego w Dębicy wraz z terenem
zewnętrznym.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
D-223-76/18

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:

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa sprzątania obiektu Sądu Rejonowego w
Dębicy wraz z terenem zewnętrznym przy ul. Słonecznej 3. Powierzchnia wewnętrzna do
sprzątania wynosi: 4819 m2. Obecnie trwa częściowy remont budynku tut. Sądu. Na dzień
31.10.2018 r. powierzchnia budynku, która pozostaje w remoncie i jest wyłączona od usługi
sprzątania wynosi ok. 2000m2. Planowany odbiór budynku pozostającego w remoncie to
30.06.2019 r. Zakres czynności obejmuje codzienne od poniedziałku do piątku mycie przy
użyciu własnego sprzętu i maszyn czyszczących glazury, płytek, bieżące uzupełnianie w
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sanitariatach: papieru toaletowego, ręczników jednorazowych, mydła w płynie, codzienne
opróżnianie koszy na śmieci, ich mycie i wymiana worków na śmieci, mycie i czyszczenie
umywalek, dozowników na mydło, mycie i czyszczenie sedesów, pisuarów, ich odkażanie,
usuwanie nalotów i dezynfekcja, czyszczenie luster, armatury, drzwi, futryn, klamek, szyldów,
szyb w drzwiach, grzejników, wyłączników światła, lamp osłonowych, zmywanie i dezynfekcja
posadzek, zamiatanie i mycie schodów, ścieranie kurzu: ze stołów, stolików, biurek, foteli,
krzeseł, szaf, poręczy, balustrad, cokołów, gablot, parapetów, mycie i czyszczenie środkami do
stali nierdzewnej drzwi wind, ścianek wewnętrznych, mycie luster w windach, przecieranie z
kurzu lamp oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych, mycie zlewozmywaków, stołów,
podłóg w pokojach socjalnych. Odkurzanie wykładziny PCV w pokojach, mycie raz w tygodniu
w godzinach pracy Zamawiającego posadzek ( płytki gres ) w archiwach, czyszczenie półek na
regałach w razie potrzeby, Czyszczenie wertykali w razie potrzeb o powierzchni ok. 400 m2.
Mycie przeszkleń w obiekcie Zamawiającego do wysokości 3,5 metra bez użycia technik
alpinistycznych lub zwyżki samochodowej. Zamawiający informuje, że w zakres usługi wchodzi
mycie okien 2 razy w roku o powierzchni: 690 m2. Ponadto w zakres prac wchodzić będzie
codzienne obustronne mycie szyb w drzwiach umieszczonych w korytarzach, klatkach
schodowych, codzienne obustronne mycie szyb ( przeszkleń ) na holu głównych ( mycie szyb i
przeszkleń dotyczy usunięcia zabrudzeń powstałych z codziennego użytkowania ). Usuwanie
pajęczyn i kurzu z sufitów, ścian, kratek wentylacyjnych – wg potrzeb, pranie wykładzin
dywanowych – wg potrzeb. Zapewnienie serwisu dziennego ( co najmniej 1 osoby ) w godzinach
pracy Zamawiającego. W zakres serwisu dziennego będzie wchodziło: bieżące uzupełnianie
papieru toaletowego, mydła w płynie, uzupełnianie ręczników papierowych, opróżnianie
przepełnionych koszy w sanitariatach, utrzymanie posadzek w stanie zapewniającym
bezpieczeństwo podczas opadów atmosferycznych takich jak śnieg, deszcz w wyniku czego
wewnątrz obiektu przy wejściach tworzy się niebezpieczną śliska powierzchnia ( ścieranie na
bieżąco mokrych powierzchni, powstałych w wyniku ruchu petentów, ścieranie na bieżąco wody
z posadzek, która powstała w przypadku rozlania, awarii hydrauliki lub kanalizacji).
Zamawiający informuje, że na obiekcie w pomieszczeniach sanitarnych są zamontowane
podajniki na mydło oraz podajniki na papier firmy Merida. Środki higieny powinny posiadać
wymagane przepisami atesty uprawniające do stosowania w Polsce. Sprzęt i materiały oraz
środki czystości i środki higieny, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy będzie dostarczał
Wykonawca własnym transportem i na własny koszt. Codziennie od poniedziałku do piątku
sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku Zamawiającego o powierzchni 1000 m2. W
okresie zimowym w przypadku opadów śniegu codzienne odśnieżanie chodników, parkingu ,
terenu zewnętrznego wokół budynku , ( przez 7 dni w tygodniu ).

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90911200-8

Dodatkowe kody CPV: 90914000-7

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
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 167400
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy:
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Tommax sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 2
Kod pocztowy: 39-200
Miejscowość: Dębica
Kraj/woj.: podkarpackie

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 167400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 167400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 274695.32
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
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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.
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