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OstrOw Mazowiecka, 09.12.2019 r.

ZAPYTANIE O CEN^

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwieii Publicznych

(E)z.U. z 2019 poz. 1843), Urz^d Gminy w Ostrowi Mazowieckiej zwraca si? z prosbg

o przedstawienie ofert cenowych na ushig? poiegaj^c^ na staiym utrzymaniu czystoici w budynku

Urz?du Gminy przy ul. gen. Madysiawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrbw Mazowiecka.

Termin realizacji zamdwienia przewiduje si? na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W zal^zeniu przedstawiamy zakres i cz?stotliwo§6 wykonywanych prac (zal^znik numer 1)

oraz wz6r umowy (zal^cznik nr 2), stanowi^ce integraln^ cz?i6 zapytania.

Informacje o cenie brutto za jeden miesi^ wykonywania udugi, prosimy do Uiz?du

Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrdw Mazowiecka,

tel./fax 29 74686 00, do pokoju numer 15 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie

do 19 grudnia 2019 r.

Przed opracowaniem oferty zaleca si? obejrzenie pomieszczen Urz?du Gminy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie Urz?du

Gminy oraz nastronie intemetowej do dnia 23.12.2019 r. do godz. 15.30.

Wykonawc?, kt6rego oferta zostala wybrana, Urz^ Gminy w Ostrowi Mazowieckiej,

poinformuje o terminie i miejscu spotkania w celu podpisania umowy.

W razie jakichkolwiek pytad prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefony 29 7468600

wew. 36.
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Zalqcznik Numer 1
dopismaNr OSO.25J2.15.2019zdnia 09.12.20I9r.

ZAKRESI CZ^STOTLIWOSC WYKONYWANYCH PRAC

Lp. OPIS PRAC

Czvnnoici wvkonywane codziennie

1. Zamiatanie i dokladne zmywanie podlog (az do usiini^cia widocznych zabrudzen)
we wszystkich pomieszczeniach, korytarzach, schodach, w tym w tazienkach
i pomieszczeniach socjalnych - z uiyciem ̂ rodka dezynfekuiacego.

2. Opr6Znianie, czyszczenie i wymiana work6w w poiemnikach na ̂ mieci i niszczarce.

3. Oproznianie i czyszczenie popielniczek.

4. Usuwanie nieczystoici ptynnych z pKjjemnikow znajdujqcych si? w pomieszczeniach
socjalnych i utrzymanie czystosci wok61 tych poiemnik6w.

5. Usuwanie zabrudzen z wycieraczek do obuwia.

6. Usuwanie kurzu z mebli, biurek i sprz?tu biurowego oraz czyszczenie widocznych
zabrudzen.

7. Mycie naczyn z pomieszczenia Nr 15 (sekretariat) i Nr 14 (Sala Konferencyjna).

8. Utrzymanie roslin i zieleni w naleiytym stanie (pomieszczenia Nr 15,16,17).

9. Dokladne czyszczenie wszystkich urz^dzeh w toaletach, takze w piwnicy (muszle
i deski sedesowe, sj^czki, umywalki, krany, syfony, kabina prysznicowa, lustra)
przy uiyciu ̂ rodkow dezynfekuj^cych, ai do usuni?cia wszelkich smug, zaciek6w,
odciskow i innych zabrudzen, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na miejsca trudno
dostepne.

10. Mycie glazury wokol urzqdzen sanitamych oraz nad zlewami w pomieszczeniach
socjalnych.

11. Czyszczenie pojemnikdw na mydlo, plyn do zmywania naczyn, papier toaletowy
i reczniki papierowe oraz bie2ace uzupelnianie zawarto^i tych pojemnikdw.

12. Ochrona elementdw chromowanych przed rdzewieniem, czemieniem, pokryciem
patyna, itp.

13. Sprz^tanie oraz mycie kuchenek gazowych, mikrofalowych i zlewdw
w pomieszczeniach socjalnych.

14. Mycie podldg w piwnicy w okresie jesienno-zimowym - w przypadku korzystania
z szatni znajduiacej si? w piwnicy.

15. Uzupelnianie §rodk6w zapachowych.

16. Zabezpieczenie budynku, poprzez dokladne zamkni?cie wszystkich okien i drzwi,
jxjwieszenie kluczy od pomieszczeh w wyznaczonym miejscu i zalaczenie alarmu.

Czynnoici wykonywane raz h> tygodniu

17. Pastowanie i froterowanie do polysku podlogi oraz czyszczenie ̂ luzji
w pomieszczeniu Nr 17 (gabinet Wdjta).

18. Czyszczenie powierzchni szklanych tj. drzwi, balustrad, luster, gablot oraz iimych
powierzchni blyszcz^cych (metalowych, emaliowanych), ai do usuni?cia wszelkich
zabrudzen, smug, odciskdw.

19. Czyszczenie gniazdek, wylacznikow. itp.

20. Mycie parapet6w.

21. Polerowanie blatdw mebli i innego wyposaienia.

22. Odkurzanie i czyszczenie pr^ uiyciu odpowiednich ̂ rodkdw krzesel, foteli i innych
powierzchni.

Strona 1 z 2



23. Czyszczenie aparat6w telefonicznych, ai do usuni^ia wszelkich zabmdzen, smug
i odciskdw.

24. Czyszczenie monitordw ekranowych i komputer6w (w tym klawiatury) odpowiednimi
do teao srodkami.

25. Odkurzanie obraz6w i innych elementdw dekoracyjnych.

26. Odkurzanie tapicerki meblowej.

27. Odkurzanie grzejnikbw.

28. Usuwanie paieczyn.

29. Usuwanie kurzy z listew przypodlogowych i sciermych.

30. Mycie podlde w piwnicy.

Czvnnoici wvkonvyvane raz tv miesigcu

31. Czyszczenie kratek wentylacyinvch.

32. Czyszczenie oznakowah, tablic i napisow.

33. Mycie drzwi i oicieZnic drzwiowych.

34. Mycie glazury irodkiem dezynfekujacym.

35. Odkurzanie sprzetu p.poZ.

Czvnnoici wvkonvwane trzv razv roku

36. Mycie okien w pomieszczeniach: nr 14 (sala konferencyjna) iNr 15 (sekretariat)
oraz w korytarzach na parterze i na pietrze - w miesigcu kwietniu, lipcu i paidzierniku.

37. Mycie chlodziarek znajdujacych sie w pomieszczeniach socialnych (tj. 2 szt.).

38. Mycie kuchenek mikrofalowych w pomieszczeniach socialnych. (tj. 2 szt.).

39. Mycie wewnatrz gablot ̂ ciennych.

CzvnnoSci wvkonvwane dwa razv w roku, ti. w miesiacu kwietniu i paidzierniku

40. Mycie okien (jednostronna powierzchnia okien wynosi ok. 165m^, okna plastikowe),
z zastrzeieniem pkt. 36.

41. Pranie, prasowanie i wieszanie firan oraz zaslon ( ok. 300 m^, zakres ushigi obejmuje
rdwniei zdj?cie firan i zaslon do prania oraz zawieszenie ich po wykonanej ustudze
prania i prasowania - wykonywanie ushigi prania, prasowania i zawieszania nie mo2e
trwad dluiej ni2 96 godzin od momentu zdiecia firan).

42. Pastowanie i froterowanie do polysku podt6g pokrytycfa wykladzin^ PCV
(tzw. „polimeryzacja").

43. Zamiatanie, mycie i pastowanie podlog za i pod meblami (z wyj^tkiem szaf
metaiowych).

44. Zamiatanie i mycie podl6g oraz wykonywanie innych czynnosci porz^kowych
w pomieszczeniach w piwnicy (usuwanie paj?czyn, kurzu, czyszczenie mebli) -
termin wykonania tych czynnosci nalezy ustalic z Zamawiajqcym.

CzvnnoSci twkonvwane raz w roku

45. Mycie opraw o^wietleniowych (ok. 270 szt.).
46. Czyszczenie ialuzji (ok. 160 m^) z zastrzeieniem pkt. 17.
47. Sprzaianie wewnatrz szafek, w pomieszczeniach socialnych.

48. Pranie tapicerki na krzeslach i fotelach przy uZyciu odpowiedniego sprzetu i plyn6w.
(Waine jest by krzesla i fotele na poniedzialek byty zdatne do u2ytku, dlatego
Zleceniodawca wyznacza dzieh prania tapicerki na piatek).
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Zalqcznik Numer 2
dopisma Nr OSO.2512.15.2019z dnia 09.12.2019 r.

UMOWA NR

zawarta w dniu w Ostrowi Mazowieckiej pomi?dzy:

- Grnin^ Ostrdw Mazowiecka z siedzib^ pr^ ul. gen. WladysJam Sikorskiego 5, 07-300
Ostrow Mazowiecka, NIP: 759-162-23-97,zwan4 wdfilszej tre^iumowy Zleceniodawc^
reprezentowan^ przez:

Waldemara Brzostka - Wojta Gminy,
przy kontrasygnacie Jadwigi Zawistowskiej - Skarbnika Gminy,

aiirm^:

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych
(Dz.U. z2019poz. 1843) zostala zawarta umowa nast?puj^cej tre^i:

§1-

1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowigzuje si? do wykonywania ustug polegaj^ych
na kompleksowym sprz^taniu siedziby Urz?du Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
z siedziby przy ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka w spos6b
sprawny, dokladny i terminowy, z zastosowaniem najnowszej technoiogii, techniki,
sprz?tu, materiaI6w i irodkow o nie niszczgcym dzialaniu na czyszczone elementy
pomieszczen i ich wystroj.

2. Zakres i cz?stotliwoii prac obj?tych umow^ okrc^iony zostal w zal^caiiku, stanowi^cym
integraln^ cz?^ niniejszej umowy.

3. Budynek Urz?du Gminy, o ktdrym mowa w ust. 1, skiada si? z 855 m^ powierzchni
uZytkowej (parter i pi?tro) i 214 m^ piwnic, w tym:

1) w piwnicy znajduj^ si? dwa sanitariaty (2 oczka), w tym jeden z kabin^ prysznicow^
i pomieszczenie socjalne,

2) na paiterze znajduj^ si? 3 sanitariaty (4 oczka) i pomieszczenie socjalne,

3) na pi?trze znajduj^ si? dwa sanitariaty (3 oczka) i pomieszczenie socjalne.

§2.

1. Wykonawca zobowi^je si? dokonywad czynnoSci porz^owych:

1) wlasnym sprz?tem,

2) przy pomocy wlasnego personelu, skladaj^ego si? co najmniej z dw6ch osob,
pod wlasnym nadzorem,

3) zakupuj^c i dostarczaj^c na wlasny koszt:

a) ^rodki czyszcz^ce, konserwujqce, dezynfekuj^ce, zapachowe i inne niezbfdne
do wykonywania czynno^i porz^owych, o jakofci nie gorszej
niZ charakteryzuj^ca Domestos, Ajax, Cif, Cilit, Pronto,
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b) worki do koszy na smieci ( ok. 70 szt. o pojemno^i 30 1. oraz 60 1.)
oraz do niszczarki (o pojemnosci 160 1.),

c) my<Uo w plynie, r^czniki papierowe (skladanka), papier toaletowy (duia rolka
domowa, kolor - bialy) - dla ok, 80 u2ytkownik6w dkennie,

d) piyn do naczyn do dw6ch pomieszczen socjalnych oraz g^bki do mycia naczyb
(jeden raz w tygodniu).

2. Wszystkie czynnoici porz^dkowe naleZy wykonywai poza godzinami pracy Urz^du,
jx) godz. 15.30, za wyjqtkiem sprz^tania pomieszczen o tzw. ograniczonym dost^pie

(tj. kasa, pomieszczenie Nr 1 i Nr 31), ktore musi byd wykonane w godzinach urz^dowania
oraz piwnicy, ktora r6wnie2 mo2« bye sprz^tana w godzinach urz?dowania.

3. W przypadku pracy Urz^du w sobot? lub w niedziel?, a takZe w przypadku przedluienia
pracy Urz^du w tygodniu, Zleceniodawca powiadomi personel Wykonawcy
0 konieczno^i wykonania czynno^ci porz^dkowych w ww. dniach, co najmniej na dwa dni
przed terminem.

4. Wykonawca, po zakohczeniu czynnokii porz^dkowych, zobowi^zany jest do wlaiciwego
zabe2pieczenia budynku, poprzez wyl^czenie o^wietlenia, dokladne zanikni^ie ws2ystkich
okien i drzwi, powieszenie kluczy od pomieszczen w wyznaczonym miejscu
1 zal^czenie alarmu.

§3.

1. Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy imienny wykaz personelu, z adresami
i numerami telefon6w, zatrudnionego do realizacji niniejszego zam6wienia.

2. Wykonawca oraz osoby przez niego zatrudnione zobowi^zanl do zachowania
w tajemnicy wszelldch informacji uzyskanych w zwi^zku z wykonywaniem ww. ushjg,

3. Wykonawca zobowi^zany Jest w czasie wykonywania ushig zapewnid w budynku Urz^du
Gminy naleZyty lad, porz^dek, przestrzeganie przepis6w BHP i p.poi. oraz ponosi
odpowiedzialno^ za szkody powstale w zwi^zku z realizacji ushig oraz wskutek innych
dzialah os6b zatrudnionych przez Wykonawc?.

4. Wykonawca zobowiizany jest do zglaszania wszelkich usterek technicznych, widocznych
nieprawidlowo^ci w stanie poszczegolnych pomieszczen, urzidzen i umeblowania
oraz zdarzeniach majicych w|^yw na bezpieczenstwo os6b i mienia w budynku Urz?du
Gminy, w zeszycie zlotonym w siedzibie Zleceniodawcy, w pokoju nr 5.

§4.

Zleceniodawca zobowiizuje si? do nieodplatnego zapewnienia Wykonawcy, na okres trwania
umowy:

1) pomieszczenia magazynowego z dost?pem do bieiicej wody o powierzchni 9,50 ,
znajdujicego si? w piwnicy budynku Urz?du Gminy,

2) dost?pu do energii elektrycznej i bieZicej wody.

§5.

1. Zleceniodawca przekaie Wykonawcy na piimie, w tenninie 7 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy, dane osob wyznaczonych do reprezentowania Zleceniodawcy
w kontaktach w zakresie realizacji umowy, w tym do bieiicej kontroUjako^ci, terminowo^ci
i kompletno^ci swiadczonych uslug.
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2. Wykonawca przeka±e Zleceniodawcy na pismie, w terminie 7 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy, dane osob wyznaczonych do reprezentowania Wykonawcy
w kontaktach w zakresie realizacji umowy oraz os6b nadzoruj^cych wykonywanie
czynno^ci porzqdkowych.

§6.

Wykonawca przekate Zleceniodawcy na piSmie harmonogram realizacji czynnoici, o ktbrych
mowa w zai^zniku do niniejszej umowy, w tym:

1) w terminie do 3 dnia kaidego miesi^ca - harmonogram czynno^ci wykonywanych raz
w tygodniu oraz raz w miesi^u - z podaniem daty planowanego wykonania prac,

2) w terminie do koAca I, II i III kwartaha - harmonogram czynnotei wykonywanych trzy razy
w roku, z podaniem dat planowanego wykonania prac,

3) w terminie do koAca marca oraz do koAca wrzeinia - daty wykonania czynno^ci
wykonywanych dwa razy w roku.

4) w przypadku wykonywania czynnoici planowanych raz na rok, Wykonawca zobowiqzany
jest poinformowad Zleceniodawc? o dacie wykonania tych czynno^i na
3 dni przed planowanym terminem.

§7.

1. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonywania pizedmiotu umowy rzetelnie,
w ustaionych terminach.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcy nieprawidlowosci w wykonywaniu
przedmiotu umowy, byd^ one zglaszane na bie2:^co osobie sprawuj^cej nadzdr ze strony
Wykonawcy, w formie pisemnej tj. e-mailem lub faxem.

3. Wykonawca zobowi^zany jest do usuniycia nieprawidIowo:§ci, o ktbrych mowa w ust. 1
w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcy.

§8.

1. Wykonawca zaplaci Zleceniodawcy kary umowne:

1) za opdinienie w rozpoczyciu ^wiadczenia ushigi lub za przerwy w ich realizacji
w wysokok:i 5 % wynagrodzenia miesiycznego brutto za kaidy dzieA opAznienia lub
przerwy,

2) za opdinienie w usuniyciu nieprawidlowoki w okresie wykonywania przedmiotu
zamowienia w wysokoSci 5 % wynagrodzenia miesiycznego brutto, za kaidy dzieA
opAznienia, licz^c od dnia wyznaczonego terminu na usuniycie nieprawidiowoici,

3) za stwierdzenie ra±4cych zaniedbaA w realizacji przedmiotu zamAwienia, w tym
w szczegAlno^ci w przypadku trzykrotnego powtArzenia siy nieprawidlowo^ci,
w wysoko^ci 10 % wynagrodzenia miesiycznego brutto;

4) za odst^pienie od umowy z pr^czyn leZ^cych po stronie Wykonawcy, w przypadku
gdy zostanie ogloszona upadlosd lub otwarta likwidacja Wykonawcy, gdy Wykonawca
nie rozpocz^l ushigi i nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania Zleceniodawcy
przez okres 5 dni - w wysoko^i 10 % wynagrodzenia miesiycznego brutto.
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2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potr^enia kar umownych z naleinego Wykonawcy
wynagrodzenia, a Wykonawca wyraza zgod? na ich potr^cenie z naletnego mu
wynagrodzenia.

§9.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si? maksymalne miesi?czne wynagrodzenie
w kwocie zgodne z ofertg zioion^ Gminie Ostrdw
Mazowiecka,

2. Naleino^d, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, ptatna b?dzie na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. Dane do faktun':

Gmina Ostrbw Mazowiecka

ul. gen. Wiadyslawa Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

NIP: 759-162-23-97

4. Faktur? naleSy skladad w siedzibie Zleceniodawcy, w terminie do 5 dnia miesi^ca,
nast?puj4cego po miesi^cu, w ktdrym wykonywana byla ustuga.

5. Faktura b?dzie platna w ci^u 14 dni od daty jej otrzymania przez Zleceniodawc?.
6. Zleceniodawca w szczegdinych okoliczno^ciach zastrzega sobie prawo przesuni?cia

terminu platnoici.
7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za op6^enia

w zai>lacie faktury, z zastrzei^niem § 8 ust. 2.

§10.

Umowa zostaje zawarta na okres od 1 st>cznia 2020 r. do 31 erudnla 2020 r.

§11.

1. Zamawiaj^cy zastrzega sobie mo^liwo^ natychmiastowego rozwi^zania Umowy
w przypadku kiedy wyst^pi^ szczegolne okoliczno^ci, ktdrych nie moina byto przewidzied
w chwili zawarcia Umowy oraz w przypadku gdy Wykonawca nie b?dae wywi^zywal si?
nale2ycie ze swoich obowiqzkdw umownych.

2. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania osdb, z ktdrych pomoc^ zobowi^zanie
wykonuje, jak itiwniei osob, ktorym wykonanie zobowi^zania powierza, jak za wlasne
dzialanie lub zaniechanie.

3. W przypadku poniesienia szkody z tytuhi niewykonania lub nienaleSytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawc?, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo
do dochodzenia roszczeh od Wykonawcy do wysokoSci pehiej rzeczywistej poniesionej
szkody.

§12.
Wszelkie zmlany i uzup^nienia tre^i umowy musz^ mied form? pisemn^ pod rygorem
niewaino^i.

§13.
W sprawach nleuregulowanych w niniejszej Umowie b?dq mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, a mog^ce wynikn^d w trakcie realizacji Umowy ewentualne spory
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mi?dzy stronami b?d^ rozstrzygane w pierwszej kolejnosci na drodze polubownej,
a dopiero w ostatecznosci gdy post?powanie takie nie da rezultatu przez s^d wla^ciwy
dla siedziby Zleceniodawcy.

§14.
Umow? sporz^dzono w dw6ch jednobrzrai^cych egzemplarzach, po jednym dla ka±dej
ze stron.

ZLECENIODAWCA WYKONAWCA
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