
Ogłoszenie nr 500041100-N-2017 z dnia 10-10-2017 r. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach: Usługi porządkowo – czystościowe w pomieszczeniach 
Parku Wodnego JURA w Łazach przy ulicy Topolowej 1 na okres 24 miesięcy 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej : nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 573951-N-2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 500017889-N-2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach, Krajowy numer identyfikacyjny 24079161300000,                 
ul.  Topolowa  1, 42450   Łazy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 709 790, e-mail wirum@lazy-
.pl, faks 326 709 799. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.osirlazy.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usługi porządkowo – czystościowe w pomieszczeniach Parku Wodnego JURA w Łazach przy ulicy
Topolowej 1 na okres 24 miesięcy 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP 1/2017 

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 innowa-
cyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektu krytej pływalni przy wykorzystaniu wła-
snych środków do sprzątania(czyszczących, myjących i dezynfekcyjnych) niezbędnych do wykona-
nia usługi. Zamawiający wymaga, aby środki używane do sprzątania posiadały wszelkie wymagane 
przepisami atesty, oraz nie zmieniały struktury wody basenowej. 
1) Zakres czynności prac serwisu sprzątającego Powierzchnie: 
Poziom -1 – 89,70m2 
Poziom 0 – hala basenowa 439,39m2 
Poziom 0 – pozostałe 318,44m2



 Poziom 1 – biura 102,41m2 
Poziom 2 – 358,80m2 
2) Sprzątanie posadzek terakotowych na basenie, w szatniach oraz pod natryskami, czyszczenie       
i odsysanie wody – wg potrzeb – stały dozór 
3) Mycie płytek ceramicznych ściennych w części basenowej i pozostałych -2x w tygodniu 
4) Sprzątanie natrysków -1x dziennie + stały dozór 
5) Sprzątanie i czyszczenie holu, przebieralni, szatni, , zespołu saun -1x dziennie + stały dozór, 
czyszczenie elementów drewnianych i glazury w saunach, utrzymanie czystości powierzchni szkla-
nych do wys.2,5 m, mycie ręczne i maszynowe podłóg 
6) Sprzątanie pomieszczeń biurowych -5x w tygodniu, odkurzanie podłóg, usuwanie zabrudzeń       
z mebli, pranie wykładzin –na zlecenie 
7) Mycie okien do wys.2,5 metra -raz na dwa miesiące, stały dozór nad czystością przeszkleń drzwi
stref wejściowych, galerii i widowni 
8) Sprzątanie widowni wg potrzeb, (dokładne mycie 2x w tygodniu) 
9) Mycie okien wysokich powyżej 2,5m – na zlecenie (mycie wysokościowe) 
10) Mycie ławek i leżaków -1x w tygodniu 
11) Opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymiana worków, wynoszenie nieczystości do miejsc 
oznaczonych -1x dziennie lub wg potrzeb, stały dozór 
12) Utrzymanie czystości węzłów sanitarnych, mycie glazury naściennej i terakoty podłogowej -2x 
w tygodniu, mycie wraz z dezynfekcją urządzeń sanitarnych, armatury, luster -7x w tygodniu + za-
stosowanie środków zapachowych, mycie szafek w przebieralniach -7x w tygodniu, ręczne              
i mechaniczne mycie podłóg -7x w tygodniu, stały dozór nad czystością wymienionych pomiesz-
czeń 
13) Nadzór nad stanem zużycia środków ogólnodostępnych, uzupełnianie na bieżąco dozowników 
w mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe 
14) Sprzątanie pomieszczenia socjalnego techników 1x na tydzień, mycie schodów do piwnic          
i pomieszczenia wyłożonego wykładzina PCV– 2x na tydzień 
15) Czynności dla niecek basenowych, mycie i dezynfekcja niecki basenu sportowego                      
i relaksacyjnego -1x w roku, mycie i dezynfekcja brodzika dla dzieci -2x w miesiącu, mycie             
i dezynfekcja wanny jacuzzi -7x w tygodniu, mycie hamowni zjeżdżalni 
16) -1x w miesiącu, dezynfekcja wlotu i wylotu zjeżdżalni -1x w tygodniu, czyszczenie ścian nie-
cek basenowych nad lustrem wody -2x w tygodniu, usuwanie wody i czyszczenie podestów zjeż-
dżalni -1x dziennie, mycie brodzików w szatni męskiej i damskiej -1x dziennie, mycie brodzika w 
szatni dla niepełnosprawnych wg potrzeb jednak nie rzadziej niż -2x w tygodniu 
17) Sprzątanie windy - wg potrzeb 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 90000000-7

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 



CZĘŚĆ NR: 1    
NAZWA: Usługi porządkowo – czystościowe w pomieszczeniach Parku Wodnego JURA               
w Łazach przy ulicy Topolowej 1 na okres 24 miesięcy 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/09/2017 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 430100 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
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: Promax Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Pocztowa 14 
Kod pocztowy: 42-450 
Miejscowość: Łazy 
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 UMO-
WY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 640584,00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 640584,00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 802619,28 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonaw-
com : nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwyko-
nawcom: 

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 za-
mówienia jest zgodne z przepisami. 
 


