
Ogłoszenie nr 510067861-N-2020 z dnia 21-04-2020 r.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: „Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Legnickiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511360-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540028656-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 39008153600000, ul.
Nowodworska  60, 59-220  Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8566350, e-mail przetargi@lpgk.pl, faks 76
8566355.
Adres strony internetowej (url): www.lpgk.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZP/NC/2/2020

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 innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości we wskazanych poniżej obiektach
Zamawiającego. 2.Przewidywana ilość roboczogodzin w ramach świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości
wynosi 19.191 roboczogodzin. 3.Wykonawca podczas wykonywania usług sprzątania korzystał będzie wyłącznie ze
środków chemicznych zakupionych przez Zamawiającego zgodnie z ich przeznaczeniem i kartą charakterystyki środka
chemicznego. Wykonawca zobowiązany jest do składowania środków chemicznych (czystościowych) zgodnie z kartami
charakterystyki i instrukcją magazynową. Wytwórcą odpadów opakowaniowych po zużytych środkach chemicznych będzie
Zamawiający. 4.Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz
Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach realizacji umowy czynności sprzątania.
5.ZAKRES PRAC DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG SPRZĄTANIA I
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH: 5.1.Zakład Zagospodarowania Odpadów przy ul.
Rzeszotarskiej w Legnicy 1)Zakres prac: a)odkurzanie i mycie podłóg, b)odkurzanie i mycie biurek, c)mycie okien i drzwi
(1 raz na 6 miesięcy), d)mycie luster e)czyszczenie i dezynfekcja: -umywalek (łącznie 9 umywalek), -muszli klozetowych i
pisuarów (łącznie 8 oczek w toaletach i 1 pisuar), -kabin natryskowych (łącznie 4 kabiny natryskowe), f)uzupełnianie
pojemników na mydło, środki dezynfekujące, ręczniki, papier toaletowy, itp. (materiał zapewnia Zamawiający). 2)Obmiary
powierzchni do sprzątania: a)budynek administracyjno-socjalny: -pomieszczenia biurowe – ok. 36 m2, -pomieszczenia
sanitarne – ok. 18 m2, -pomieszczenie wagi, -13 okien barakowych (różnych rozmiarów, największe 1,5 x 1,0 m2).
b)budynek kompostowni: -powierzchnia użytkowa budynku – ok. 50 m2, -pomieszczenia sanitarne – ok. 16 m2, -4 okna.
c)budynek sortowni odpadów surowcowych: -pomieszczenia sanitarne – 9,1 m2 d)budynek sortowni odpadów
zmieszanych: -pomieszczenie sterowni – ok. 19 m2, -pomieszczenia sanitarne – ok. 19 m2 e)baraki socjalne przy sortowni
-powierzchnia użytkowa – ok. 50 m2, -pomieszczenia sanitarne – ok. 14 m2, -9 okien barakowych (3 okna o wymiarach
0,8 x 1,0 m2 oraz 6 okien o wymiarach 0,4 x 1,0 m2). 3)Częstotliwość wykonywania usług: w dni robocze od poniedziałku
do piątku (3 godz. dziennie). 4)Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zadań ze strony Zamawiającego: Mistrz ds.
prowadzenia sortowni i kompostowni – tel. 76 856 63 43. 5.2.Budynek biurowy z zapleczem socjalnym przy ul.
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Nowodworskiej 60 w Legnicy: 1)Zakres prac: a)wykonywanie codziennych czynności sprzątania powierzchni podłóg,
ścian, mebli, b)czyszczenie i dezynfekcja podłóg, urządzeń sanitarnych, armatury, łazienek i toalet, c)zamiatanie i mycie
podłóg oraz schodów, d)usuwanie nieczystości z koszy usytuowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku z wymianą
worków i z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów (worki na odpady zapewnia Zamawiający), e)przewożenie
wózka z wodą i środkami chemicznymi, eksploatowanie urządzeń do mycia, płukanie MOP i ścierek, f)odkurzanie
wykładzin, dywaników przy użyciu odkurzacza elektrycznego, ścieranie kurzu, g)pranie lub czyszczenie zabrudzonych
dywanów i tapicerek, h)pranie MOP, ścierek, firan, zasłon, flag i ściereczek do naczyń z wykorzystaniem elektrycznej
pralki automatycznej, i)mycie nawierzchni szklanych, luster, boazerii, kafelek oraz mycie wg potrzeb okien, ekranów i
drzwi, j)wietrzenie pomieszczeń przez otwieranie okien, k)mycie i dezynfekcja muszli klozetowych, kabin prysznicowych
oraz posadzek w pomieszczeniach sanitarnych, l)uzupełnianie pojemników na mydło, środki dezynfekujące i zapachowe,
ręczniki, papier toaletowy, itp. (materiał zapewnia Zamawiający), m)oczyszczanie wycieraczek (wewnątrz i na zewnątrz
budynku), n)mycie parapetów zewnętrznych, o)używanie wyłącznie sprawnego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
p)w miarę potrzeb wykładanie środków na gryzonie w ustalonych i oznakowanych punktach (wyłącznie przy posiadaniu
niezbędnych uprawnień). 2)Obmiary powierzchni do sprzątania: a)całkowita powierzchnia budynku biurowego wynosi ok.
1 072,0 m2, w tym: -dywany, wykładziny dywanowe, chodniki - ok. 60 m2, -gres – ok. 356,73 m2, -parkiet – ok. 38,72m2,
-panele podłogowe – ok. 598,2m2. b)w budynku znajduje się 11 oczek w toaletach i 2 pisuary, 4 kabiny prysznicowe oraz
13 umywalek. c)okna łącznie mają ok. 169,90 m2 powierzchni. 3)Częstotliwość wykonywania usług: w dni robocze od
poniedziałku do piątku (14 godz. dziennie). 4)Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zadań ze strony Zamawiającego:
Kierownik Biura Zarządu - tel. 76 856 63 50 wew. 216. 5.3.Zakład Oczyszczania Miasta przy ul. Nowodworskiej 48 w
Legnicy: 1)Zakres prac: a)wykonywanie czynności sprzątania powierzchni (podłóg, ścian, mebli), b)czyszczenie i
dezynfekcja podłóg, urządzeń sanitarnych, łazienek i toalet, c)zamiatanie i mycie podłóg oraz schodów, d)usuwanie
nieczystości z koszy z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów (worki na odpady zapewnia Zamawiający),
e)przewożenie wózka z wodą i środkami chemicznymi, eksploatowanie urządzeń do mycia, płukanie MOP i ścierek,
f)odkurzanie wykładzin, dywaników przy użyciu odkurzacza elektrycznego, ścieranie kurzu, g)pranie lub czyszczenie
zabrudzonych dywanów i tapicerek, h)ręczne pranie MOP i ścierek, i)mycie nawierzchni szklanych, luster, boazerii, okien i
kafelek, j)wietrzenie pomieszczeń przez otwieranie okien, k)mycie i dezynfekcja muszli klozetowych i pisuarów, kabin
prysznicowych oraz posadzek w pomieszczeniach sanitarnych, l)uzupełnianie pojemników na mydło, środki
dezynfekujące, ręczniki, papier toaletowy, itp. (materiał zapewnia Zamawiający), m)używanie sprawnego sprzętu zgodnie z
jego przeznaczeniem, n)w miarę potrzeb wykładanie środków na gryzonie w ustalonych i oznakowanych punktach
(wyłącznie przy posiadaniu niezbędnych uprawnień) 2)Obmiary powierzchni do sprzątania: a)powierzchnia użytkowa
budynku wynosi ok. 581,36 m2, b)łączna powierzchnia okien wynosi ok. 59,82 m2. c)w budynku znajduje się łącznie 5
oczek w toaletach, 4 pisuary, 15 umywalek, 5 kabin prysznicowych oraz 2 prysznice przeznaczone do mycia butów.
3)Częstotliwość wykonywania usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku (8 godz. dziennie). 4)Osoba sprawująca
nadzór nad realizacją zadań ze strony Zamawiającego: Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta - tel. 76 856 63 40 wew.
22. 5.4.Zakład Usług Pogrzebowych przy ul. Wrocławskiej w Legnicy oraz w Jaszkowie 5.4.1.Cmentarz Komunalny dla
miasta Legnicy w Jaszkowie 1)Zakres prac: a)wykonywanie czynności sprzątania powierzchni (mebli, podłóg i ścian),
b)czyszczenie i dezynfekcja podłóg, urządzeń sanitarnych (w tym 2 zlewozmywaki), łazienek i toalet, c)zamiatanie i mycie
podłóg oraz schodów, d)usuwanie nieczystości z koszy z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów (worki na odpady
zapewnia Zamawiający), e)przewożenie wózka z wodą i środkami chemicznymi, eksploatowanie urządzeń do mycia,
płukanie MOP i ścierek, f)odkurzanie wykładzin, dywaników przy użyciu odkurzacza elektrycznego, ścieranie kurzu,
g)pranie lub czyszczenie zabrudzonych dywanów i tapicerek, h)pranie MOP, ścierek, obrusów itp. z wykorzystaniem
elektrycznej pralki automatycznej, i)prasowanie obrusów oraz innych przedmiotów wykonanych z tkanin, j)mycie
nawierzchni szklanych, luster, boazerii, okien i kafelek, k)wietrzenie pomieszczeń przez otwieranie okien, l)mycie i
dezynfekcja muszli klozetowych i pisuarów, kabin prysznicowych oraz posadzek w pomieszczeniach sanitarnych (łącznie
17 umywalek, 12 oczek w toaletach, 1 pisuar i 5 kabin prysznicowych), m)używanie sprawnego sprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem, n)w miarę potrzeb wykładanie środków na gryzonie w ustalonych i oznakowanych punktach (wyłącznie
przy posiadaniu niezbędnych uprawnień) 2)Obmiary powierzchni do sprzątania: a)powierzchnia użytkowa budynku
biurowego – 1 088,22 m2, b)budynek portierni i toalety – 56,73 m2, c)budynek kaplicy, d)pomieszczenia wyłączone z
zakresu sprzątania: -pomieszczenie do przechowywania zwłok, -pomieszczenie do przygotowania zwłok przed
pochówkiem, -magazyn odpadów. 3)Częstotliwość wykonywania usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku (8 godz.
dziennie). 4)Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zadań ze strony Zamawiającego: Kierownik Zakładu Usług
Pogrzebowych - tel. 76 856 63 45 wew. 24. 5.4.2.Cmentarz Komunalny przy ul. Wrocławskiej w Legnicy 1)Zakres prac:
a)wykonywanie czynności sprzątania powierzchni (mebli, podłóg i ścian), b)czyszczenie i dezynfekcja podłóg, urządzeń
sanitarnych (w tym 7 umywalek i 2 kabiny prysznicowe), łazienek i toalet, c)zamiatanie i mycie podłóg oraz schodów,
d)usuwanie nieczystości z koszy z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów (worki na odpady zapewnia
Zamawiający), e)przewożenie wózka z wodą i środkami chemicznymi, eksploatowanie urządzeń do mycia, płukanie MOP i
ścierek, f)odkurzanie wykładzin, dywaników przy użyciu odkurzacza elektrycznego, ścieranie kurzu, g)pranie MOP,
ścierek, obrusów itp. z wykorzystaniem elektrycznej pralki automatycznej, h)mycie nawierzchni szklanych, luster,
i)wietrzenie pomieszczeń przez otwieranie okien, j)mycie i dezynfekcja muszli klozetowych i pisuarów oraz posadzek w
pomieszczeniach sanitarnych (łącznie 7 oczek w toaletach i 2 pisuary), k)używanie sprawnego sprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem, 2)Obmiary powierzchni ogółem: a)powierzchnia użytkowa -1 444,3 m2, b)powierzchnia zabudowy – 840
m2, c)powierzchnie do sprzątania: -pomieszczenia biurowe - 3 pokoje, korytarz -budynek kaplicy, -budynek – magazyn
trumien, -toaleta, -toaleta publiczna. 3)Częstotliwość wykonywania usług: Zamawiający każdorazowo powiadomi
Wykonawcę o potrzebie wykonania usługi z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca winien zapewnić zastępstwo
pracownika Zamawiającego wykonującego czynności sprzątania podczas jego nieobecności urlopowej lub chorobowej (1
pracownik o wymiarze urlopu 26 dni rocznie). 4)Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zadań ze strony Zamawiającego:
Kierownik Zakładu Usług Pogrzebowych - tel. 76 856 63 45 wew. 24. 6.Zamawiający w przypadku wystąpienia takiej
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potrzeby przewiduje możliwość zmiany częstotliwości wykonywania usług sprzątania i utrzymania czystości oraz zmiany
wielkości powierzchni przeznaczonej do sprzątania na poszczególnych obiektach oraz rozszerzenie usług na dodatkowe
obiekty lub rezygnację z wykonywania usługi na danym obiekcie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90919200-4, 90911200-8

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 560617.10
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
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: PIAST GROUP Sp. z o. o.
Email wykonawcy: marketing@piast.info.pl
Adres pocztowy: ul. Jaworzyńska 67
Kod pocztowy: 59-220
Miejscowość: Legnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 UMOWY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 508686.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 508686.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 684542.97
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
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
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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 zamówienia jest
zgodne z przepisami.
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