
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 233845-2012 z dnia 2012-11-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wolsztyn 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń krytej pływalni przy 

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wolsztynie o łącznej powierzchni użytkowej 

pomieszczeń ogółem : ok. 1.800m2. Przedmiot zamówienia obejmuje w... 

Termin składania ofert: 2012-11-20  

 

Wolsztyn: Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości na obiekcie Pływalni Miejskiej 

w Wolsztynie 

Numer ogłoszenia: 269099 - 2012; data zamieszczenia: 19.12.2012 
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: 233845 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel. 068 347 43 60, faks 068 347 12 

15. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Samorządu 

Terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń i 

utrzymanie czystości na obiekcie Pływalni Miejskiej w Wolsztynie. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe 

sprzątanie pomieszczeń krytej pływalni przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 

Wolsztynie o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ogółem : ok. 1.800m2. Przedmiot 

zamówienia obejmuje w szczególności: całodzienne czyszczenie i konserwację ciągów 

komunikacyjnych; wycieranie kurzu z parapetów, dezynfekcję ścian, podłóg i przybasenia; 

sprzątanie w toaletach, uzupełnianie na bieżąco w papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz 

mydło w płynie. Obiekt krytej pływalni ze względu na specyfikę usług sprzątania został 

podzielony na następujące strefy: 1.Hala basenowa łącznie ze zjeżdżalnią -strefa 0 

2.Pomieszczenie odnowy biologicznej, solaria - strefa 1 3.Natryski, toalety ogólnodostępne , 

pozostałe toalety - strefa 2 4.Przebieralnie, salka fitness, pom. masażysty - strefa 3 5.Wejścia 

łącznie ze schodami zewnętrznymi, hall główny, recepcja, klatka schodowa, biura z 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=233845&rok=2012-11-06


zapleczem socjalnym, szatnia odzieży wierzchniej - strefa 4 6.Hala podbasenia - strefa 5. 

SYSTEM SPRZĄTANIA STREFA 0 - środki chemiczne BWT: RANT-linia wody, brodziki, 

obrzeża basenu SND- kratki przelewowe, korytka ściekowe (maszyna ciśnieniowa-

dezynfekcja), maszyna czyszcząca wyłącznie do strefy 0 Mycie i dezynfekcja rynienek 

przelewowych i kratek zabezpieczających przeprowadzana jest 3 razy w tygodniu 

(poniedziałek, środa, piątek) na III zmianie. STREFA 1 - środki kwaśne, system szmatek, 

zestaw dwu wiaderkowy, mycie i dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych STREFA 

2 - środki kwaśne, system szmatek, zestaw dwu wiaderkowy, wytwornica piany do mycia i 

dezynfekcji powierzchni pionowych STREFA 3 - system szmatek, zestaw dwu wiaderkowy, 

środki dezynfekujące, mycie ręczne szafek wewnątrz i zewnątrz STREFA 4 - zestaw dwu 

wiaderkowy, system szmatek, maszyna czyszcząca. STREFA 5 - zestaw dwu wiaderkowy, 

system szmatek, maszyna czyszcząca. UWAGA: każda strefa sprzątana jest za pomocą 

osobnych mopów i maszyn. Mycie okien łącznie ze szklaną fasadą na całym obiekcie 

pływalni - 4 razy w roku - tj. 4x w roku 2013... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9. 

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: 19.12.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. 

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

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

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171866,64 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 126000,00 

 Oferta z najniższą ceną: 126000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 180000,00 

 Waluta: PLN. 

 
 


