
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
StraŜ Miejska 
w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Słowackiego 19 
97-300 PIOTRKÓW TRYB. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ 

W BUDYNKU  
STRAśY MIEJSKIEJ 

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
 

1. Świadczenie usługi sprzątania ciągów komunikacyjnych i schodów w budynku 
zajmowanym przez StraŜ Miejską w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 
Słowackiego 19 o łącznej powierzchni 340 m2. 

 
       Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń zajmowanych przez StraŜ Miejską  w 
Piotrkowie Trybunalskim  obejmować będzie następujące czynności: 

a) Dwa razy dziennie ( do godziny 700 oraz po godzinie 1700 ): 
- odkurzanie, mycie posadzek twardych korytarza wejściowego oraz 

pomieszczeń dyŜurki i sali odpraw, 
- wyrzucanie śmieci oraz ich segregowanie do pojemników, 

b) codziennie: 
- odkurzanie, mycie posadzek twardych, 
- czyszczenie wycieraczek przy drzwiach wejściowych , 
- wycieranie kurzu z parapetów oraz grzejników, 
- czyszczenie mebli , tablic informacyjnych, tabliczek imiennych, gablot, 
- zdejmowanie ze ścian, sufitów oraz lamp pajęczyn,  
- czyszczenie listew przypodłogowych, 
- odkurzanie wykładzin dywanowych przy uŜyciu odkurzaczy, 
- mycie posadzek, ścian, wyposaŜenia sanitariatów, 
- mycie kuchenki mikrofalowej,  
- odkurzanie, szorowanie, mycie schodów wraz z poręczami i balustradami, 
- codzienne wyrzucanie śmieci oraz ich segregowanie do pojemników, 
- mycie biurek, szaf, krzeseł, lamp oraz innych rzeczy znajdujących się  

w pomieszczeniu 
 
 
 

c) raz w miesiącu: 
- nakładanie warstwy ochronnej na powierzchnię: pcv,  



- mycie skrzydeł drzwiowych i ościeŜnic, znajdujących się na ciągach 
komunikacyjnych. 

 
d) raz na kwartał: 

- mycie okien  
 

 
1.  Sprzątanie musi być wykonywane w godz. 1700 - 0700. 
2. Zamawiający ma prawo do jednostronnej zmiany terminów oraz godzin 

wykonywania usługi sprzątania, o których mowa wyŜej. Zmiana taka nastąpi 
poprzez powiadomienie przez Zamawiającego Wykonawcę faksem. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości m2 sprzątanej powierzchni  
i zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o takich zmianach z miesięcznym 
wyprzedzeniem. 

4. Wykonawca  będzie zobowiązany do wykonywania w/w usług za pomocą 
własnych środków czystości i narzędzi, środków higienicznych  ( środki 
zapachowe) oraz worków do koszy na śmieci, zgodnie z aktualnym poziomem 
wiedzy technicznej i ochrony środowiska. Stosowane środki higieniczne muszą 
być naleŜytej jakości oraz  zawierać atesty, które Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu. 

5. Wykonawca musi zobowiązać się równieŜ do mycia okien , czyszczenia Ŝaluzji 
poziomych. 

6. Wykonawca musi zobowiązać się takŜe do sprzątania po remontach. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów z zakresu bhp i 

p.poŜ w czasie wykonywania umowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 

dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, jak równieŜ do pozostawienia w stanie 
nienaruszonym wszelkich materiałów , z którymi  z racji wykonywania umowy 
mógłby się zetknąć.  

9. Wykonawca wyznaczy osobę upowaŜnioną do stałego kontaktu z Z-cą 
Komendanta StraŜy Miejskiej. 

10. Osoba upowaŜniona przez Wykonawcę zobowiązana będzie do stałej kontroli 
zapisów w ,,Zeszycie uwag ” , który zostanie wyłoŜony w sekretariacie kaŜdej 
jednostki organizacyjnej Urzędu. W przypadku stwierdzonych uchybień 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny jakości świadczonych usług przez 
osobę upowaŜnioną  przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

12. Zamawiający zapewni Wykonawcy pomieszczenie, dostęp do wody i energii 
elektrycznej.                      

 
Przed złoŜeniem oferty istnieje moŜliwość dokonania wizji lokalnej obiektów będących 
przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu  z Z-cą Komendanta 
StraŜy Miejskiej Panem Zbigniewem Miśkiewiczem  (tel. 0-44 732-37-60,61). 

 
 



OFERTY CZĘŚCIOWE: 
 
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
OFERTY WARIANTOWE: 
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TRYB: 
  Przetarg nieograniczony. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w StraŜy Miejskiej, 97-300 Piotrków Tryb., Słowackiego 19, pokój nr 3  
( sekretariat ), cena: 20 zł płatne w kasie Stra Ŝy Miejskiej przy osobistym odbiorze 
SIWZ lub na wniosek Wykonawcy za zaliczeniem poczto wym lub bezpłatnie ze 
strony internetowej www.piotrkow.pl 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
  Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r. 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 
  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

  2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe    
       dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
  3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
       zamówienia, 
  4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 - Prawo 
       zamówień publicznych. 

 
WADIUM: 

Nie dotyczy niniejszego postępowania. 
 

KRYTERIA OCENY OFERT: 
 

• CENA – 85% 
• OKRES NIEZMIENNOŚCI  CENY USŁUGI – 15 % 

 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
  StraŜ Miejska, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 19, pok. Nr 3 do dnia    
  16.01.2009r. do godz. 9.00 
  Otwarcie ofert w dniu 19.01.2002 r. o godz. 10:00 pok. nr 2 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
   30 dni 



 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM: 
 - w sprawach dotycz ących przedmiotu zamówienia : 
   Zbigniew Miśkiewicz , tel. 044 732-37-60,61, StraŜ Miejska w Piotrkowie     
   Trybunalskim, , ul. Słowackiego 19 
 
- w sprawach dotycz ących procedury przetargowej : 
  Zbigniew Miśkiewicz , tel. 044 732-37-60,61, StraŜ Miejska w Piotrkowie    
  Trybunalskim , ul. Słowackiego 19 
 
 
 
 
 
 


