
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 13904-2016 z dnia 2016-01-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świdnik 

1.Przedmiot zamówienia obejmuje: I. W odniesieniu do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód 

w Lublinie z siedzibą w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 

18: 1) kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i... 

Termin składania ofert: 2016-01-28  

 

Świdnik: Świadczenie usług sprzątania 

Numer ogłoszenia: 35830 - 2016; data zamieszczenia: 17.02.2016 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 13904 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, tel. 81 464 88 79, faks 81 464 

88 79. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd 

lub trybunał. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzątania. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: I. W 

odniesieniu do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

położonego w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18: 1) kompleksowe usługi 

sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu posesji oraz utrzymanie terenów zielonych, z 

zastrzeżeniem, że: - łączna powierzchnia objęta usługą sprzątania wynosi: a) wewnętrzna - 9 

271 m2; b) zewnętrzna - 6 583 m2 ( w tym tereny zielone - 1 327 m2, powierzchnia parkingu 

samochodowego - 2 375 m2, pozostały teren to zewnętrzne ciągi komunikacyjne - schody, 

chodniki, opaski przybudynkowe, itp. - 2 881 m2); 2) Wykonawca zobowiązany będzie w 

ramach sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu posesji do świadczenia usługi w każdy 

dzień roboczy dla Zamawiającego oraz utrzymania terenów zewnętrznych w bieżącej 

czystości; 3) kompleksowe usługi sprzątania obejmują m. in.: - w odniesieniu do powierzchni 

wewnętrznych: sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, holi, klatek schodowych, 

ciągów komunikacyjnych, schodów, pomieszczeń WC, łazienek, mycie okien i innych 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=13904&rok=2016-01-20


powierzchni, czyszczenie mebli, wykładanie koszy workami foliowymi, wynoszenie śmieci 

we wskazane miejsce, czyszczenie wycieraczek do obuwia, pranie i odkurzanie wykładzin 

podłogowych oraz zmywanie, pastowanie i froterowanie podłóg; - w odniesieniu do 

powierzchni zewnętrznych: a) utrzymywanie terenów zielonych: zbieranie śmieci, koszenie 

trawy, pielęgnacyjne podcinanie drzew i krzaków, grabienie; b) utrzymanie powierzchni 

parkingów i pozostałych terenów zewnętrznych tj. zbieranie śmieci, w razie potrzeby 

zmywanie, zamiatanie, usuwanie śniegu, czyszczenie lamp wewnętrznych na parkingach 

sądowych, czyszczenie drzwi; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środków i 

sprzętu niezbędnego do realizacji usługi, a także dostaw mydła w płynie, papieru toaletowego, 

ręczników papierowych, piasku oraz innych środków do zwalczania oblodzenia ciągów 

komunikacyjnych. II. W odniesieniu do Ośrodków Kuratorskich Sądu Rejonowego Lublin - 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku: a) usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych 

w czterech Ośrodkach Kuratorskich; b) łączna powierzchnia wewnętrzna objęta usługą 

sprzątania wynosi 444.37 m2; c) wykonawca zobowiązany będzie w ramach sprzątania 

powierzchni do świadczenia usługi jeden raz w okresie obowiązywania Umowy (w dzień 

pracujący dla Zamawiającego); d) usługa sprzątania obejmuje przede wszystkim pranie 

wykładzin dywanowych w czterech Ośrodkach Kuratorskich Sądu w ilości 192.21 m2 oraz 

mycie okien w jednym Ośrodku Kuratorskim w ilości 15 m2; e) wykonawca zobowiązany 

będzie do zapewnienia środków i sprzętu niezbędnego do realizacji usługi. III. W odniesieniu 

do archiwum Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

położonego w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14: 1) kompleksowe usługi 

sprzątania pomieszczeń archiwum jeden raz w tygodniu; 2) łączna powierzchnia objęta usługą 

sprzątania wynosi - 341 m2; 3) kompleksowe usługi sprzątania obejmują m. in.: sprzątanie 

pomieszczeń archiwum, pomieszczenia WC, wykładanie kosza workami foliowymi, 

wynoszenie śmieci we wskazane miejsce oraz zmywanie, pastowanie i froterowanie podłóg; 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środków i sprzętu niezbędnego do 

realizacji usługi, a także dostaw mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników 

papierowych, piasku oraz innych środków do zwalczania oblodzenia ciągów 

komunikacyjnych. IV. Osoby, które będą wykonywały bezpośrednio usługi na rzecz 

Zamawiającego (sprzątające, a także sprawujące bezpośredni nadzór) nie mogą być skazane 

za popełnienie przestępstwa-przestępstwa skarbowego. Do świadczenia usługi nie mogą być 

dopuszczone osoby, które figurują jako osoby skazane w Kartotece Karnej Krajowego 

Rejestru Karnego. Osoby sprzątające, a także sprawujące nadzór, zobowiązane są do 

znajomości przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisów 

dotyczących odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej. V. 

Usługa sprzątania powinna być świadczona w każdy dzień roboczy dla Zamawiającego, z 

wyjątkiem powierzchni wewnętrznej objętej usługą sprzątania 1 raz w tygodniu odnosząca się 

do budynku położonego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 w Świdniku. VI. Pomieszczenia i 

teren zewnętrzny podlegające sprzątaniu muszą być utrzymane w bieżącej czystości. VII. Do 

sprzątania zabrania się używania octu i preparatów na jego bazie, a względem powierzchni 

zewnętrznych - soli. VIII. Budynek Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą 

w Świdniku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 jest budynkiem w jednej części 

siedmiokondygnacyjnym, a w drugiej części dwukondygnacyjnym, w którym zatrudnionych 

jest obecnie 316 osób. IX. Osoby, którymi będzie posługiwał się Wykonawca, przed 

przystąpieniem do świadczenia usług muszą zostać przeszkolone w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych. Szkolenia Wykonawca 

przeprowadzi własnym staraniem i na własny koszt. X.Wykonawca będzie sprawował bieżącą 

kontrolę jakości wykonywanej usługi, w szczególności będzie dysponował osobą(mi) 



sprawującą(mi) nadzór nad wykonaniem usługi. Obowiązkiem osoby(osób) sprawujących 

nadzór będzie m.in. nawiązywanie kontaktu z kierownikami (osobami ich zastępującymi) 

komórek organizacyjnych Sądu wymienionymi w załączniku nr 2 do Umowy, w celu 

bieżących uzgodnień dotyczących usług sprzątania. Kontakt ten będzie dokumentowany, dla 

każdego okresu rozliczeniowego oddzielnie, zgodnie z wzorem który stanowi załącznik nr 2 

do Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do załączania do każdej składanej faktury 

dokumentu potwierdzającego nawiązanie ww. kontaktu. 2. Mając na uwadze społeczne 

warunki realizacji zamówienia, na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4) ustawy p.z.p., Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca i/lub podwykonawca przy wykonywaniu umowy przez cały okres 

jej realizacji, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 

spośród wszystkich osób zajmujących się bezpośrednią usługą sprzątania wynikającą z 

przedmiotu zamówienia, wskazaną w ofercie liczbę osób. Zamawiający informuje, że liczba 

osób zatrudnionych na umowę o pracę, o których mowa powyżej, stanowi kryterium oceny 

ofert opisane szczegółowo w § 13 s.i.w.z. Opisywane wymaganie dotyczące zatrudnienia 

Zamawiający odniósł do osób wykonujących bezpośrednią usługę sprzątania, ponieważ 

powierzone tym osobom obowiązki stanowią największy zakres zamówienia, a wykonywanie 

czynności w ramach obowiązków pracowniczych przekłada się na poziom jakości 

świadczonych usług. Czynności z zakresu bezpośredniej usługi sprzątania świadczone na 

rzecz Zamawiającego winny być realizowane przez takich pracowników przez pełen wymiar 

ich czasu pracy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

dokument potwierdzający zatrudnienie wskazanej liczby osób. Wykonawca zobowiązany jest 

także do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia osób przez cały okres realizacji 

zamówienia, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Na każde żądanie Zamawiającego, w 

terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. W uzasadnionych przypadkach, 

możliwe jest zastąpienie osoby lub osób, inną osobą, pod warunkiem, że spełnione zostaną 

wszystkie powyższe wymagania (co do kategorii osób, co do zatrudnienia na okres realizacji 

zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy, w oparciu o umowę o pracę). Wykonawca do 

realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo 

przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp przez 

Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażają, nie mogą 

brać udziału w realizacji zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 

załącznik nr 1 do s.i.w.z. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.92.00-4, 90.91.40.00-7, 

90.62.00.00-9, 90.91.13.00-9, 77.31.41.00-5. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2016. 



IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Pan Krzysztof Buszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko, ul. gen. Józefa 

Hauke - Bosaka 1, 25-217 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 209053,20 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 262923,00  

 Oferta z najniższą ceną: 262923,00 / Oferta z najwyższą ceną: 693204,90  

 Waluta: PLN . 

 
 


