
Chełm: ZP-PN-6/14 Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i posesji Sądu 

Rejonowego w Chełmie przy Al. I AWP 16 w Chełmie oraz Pl. Kościuszki 3 w Chełmie 

Numer ogłoszenia: 1723 - 2015; data zamieszczenia: 07.01.2015 
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: 411830 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Chełmie, Al. I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 

Chełm, woj. lubelskie, tel. 82 5654417, faks 82 5654417. 

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

trybunał. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-PN-6/14 Świadczenie usług 

sprzątania pomieszczeń biurowych i posesji Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. I AWP 16 

w Chełmie oraz Pl. Kościuszki 3 w Chełmie. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) 

kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu posesji oraz utrzymanie 

terenów zielonych, z zastrzeżeniem, że: - łączna powierzchnia objęta usługą sprzątania wynosi: 

* wewnętrzna - 4.265,24 m2 * zewnętrznych - 7.234,93 m2 ( w tym tereny zielone - 3.483,19 

m2, powierzchnia parkingów samochodowych - 649,62 m2, pozostały teren to zewnętrzne ciągi 

komunikacyjne - schody, chodniki, opaski przybudynkowe, itp. - 3.102,12 m2); b) Wykonawca 

zobowiązany będzie w ramach sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu posesji do 

świadczenia usług minimum 5 razy w tygodniu (w dni pracujące dla Zamawiającego), oraz 

utrzymania terenów zewnętrznych w bieżącej czystości; c) 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 powierzchni, czyszczenie mebli, wykładanie 

koszy workami foliowymi, wynoszenie śmieci we wskazane miejsce, czyszczenie wycieraczek 

do obuwia, pranie i odkurzanie wykładzin podłogowych oraz zmywanie, froterowanie podłóg; 

- w odniesieniu do powierzchni zewnętrznych: utrzymywanie terenów zielonych: zbieranie 

śmieci, koszenie, pielęgnacyjne podcinanie drzew i krzewów, grabienie; utrzymanie 

powierzchni parkingów i pozostałych terenów zewnętrznych: zbieranie śmieci, w razie 

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

parkingach sądowych, czyszczenia drzwi; d) wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia 



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

toaletowego, ręczników papierowych, kostek WC oraz piasku i innych środków do zwalczania 

oblodzenia ciągów komunikacyjnych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 

załącznik nr 1 do s.i.w.z... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.91.40.00-7, 90.62.00.00-9, 

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: 07.01.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

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

CLAR SYSTEM S.A., Ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109756,10 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty: 166006,80 

Oferta z najniższą ceną: 123840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 261332,67 

Waluta: PLN. 

 


