
Łódź: Usługi sprzątania pomieszczeń 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w: 

 Oddział Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim 

 Oddział Terenowy w Skierniewicach 

w podziale na zadania” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy 

Ogłoszenie nr 510000476-N-2020 z dnia 03-01-2020 r. 

 

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: 634706-N-2019 z dnia 2019-12-10 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie 

Numer ogłoszenia: - 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 

47169623500000, ul. Nowy Józefów 52/54, 94-406 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 

426 373 196, e-mail zamowienia.publiczne@word.lodz.pl, faks 426 781 037.  

Adres strony internetowej (url): www.word.lodz.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Usługi sprzątania nieruchomości Zamawiającego w podziale na zadania:  

 Zadanie nr 1 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach 

Zamawiającego mieszczących się w  Oddziale Terenowym w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Glinianej 17; 

 Zadanie nr 2 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach  

Zamawiającego mieszczących się w Oddziale Terenowym w Skierniewicach ul. 

Stanisława Kaczyńskiego 7 oraz terenu przed budynkiem 

 

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

WORD/DO/2300/11/19  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy 

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. Przedmiot zamówienia obejmują: Usługi sprzątania nieruchomości Zamawiającego w 

podziale na zadania:  

 Zadanie nr 1 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach 

Zamawiającego mieszczących się w  Oddziale Terenowym w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Glinianej 17; 

  Zadanie nr 2 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach  

Zamawiającego mieszczących się w  Oddziale Terenowym w Skierniewicach ul. 

Stanisława Kaczyńskiego 7 oraz terenu przed budynkiem. 

2. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 i 2.  

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi  

2.1.1. Dla zadania I – Załącznik nr 1 do SIWZ;  

2.1.2. Dla zadania II – Załącznik nr 2 do SIWZ 

2.2. Wymogi dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych na podstawie 

umowy o pracę:  

2.2.1. Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

służące realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.  

2.2.2. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy: przez nawiązanie stosunku pracy 

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego  kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 

przez pracodawcę,  a pracodawca do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem.  

2.2.3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres 

realizacji zamówienia osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia tj.: usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych w 

budynkach Zamawiającego, z wyłączeniem innych czynności sprzątania 

wymienionych typu mycie okien, pranie wykładzin.  

2.2.4. Weryfikacja i kontrola spełnienia powyższego wymogu oraz sankcje z 

tytułu niespełnienia powyższego wymogu, będą realizowane przez 

Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w Projekcie Umowy, 

stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.  

2.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP, oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań:  

2.3.1. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług sprzątania 

powierzchni wewnętrznych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu pisemnego  oświadczenia Wykonawcy, że zatrudnia 

pracowników na podstawie umowy  o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 



Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 11 września 2018r. w 

sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 

minimalnej stawki godzinowej w 2019r. (Dz.U.2018.1794) oraz przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia;  

2.3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób 

wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych (z wyłączeniem 

innych czynności sprzątania typu mycie okien, pranie wykładzin) przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia., w szczególności poprzez wezwanie do 

złożenia kopii zanonimizowanych umów o pracę poświadczających zatrudnienie 

lub wszczęcia procedury kontroli legalności zatrudnienia przez właściwego 

inspektora pracy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy;  

2.3.3. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:  

a nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w 

ust. 2.3.1. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie 

umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w 

wysokości 1 000 PLN,  

b w przypadku trzykrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego 

w  ust. 2.3.1. SIWZ, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy i 

naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.  

2.3.4. Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania i przedłożenia 

dokumentów wskazanych w Rozdziale III ust. 2.3.1. SIWZ w przypadku 

każdej zmiany osób wykonujących usługi sprzątania powierzchni 

wewnętrznych.  

2.3.5. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie higieniczno–

sanitarne (do przechowania środków czystości i drobnych narzędzi pracy) w 

każdym z obiektów realizacji usług sprzątania powierzchni wewnętrznych. 

Pomieszczenia udostępnione będą nieodpłatnie na czas realizacji umowy.  

2.4. Wykonawca zapewnia: zabezpieczenie miejsca wykonywania usług sprzątania 

powierzchni wewnętrznych pod względem bhp, zabezpieczenie bhp dla 

pracowników oraz osób wykonujących usługi sprzątania powierzchni 

wewnętrznych, a także sprzęt niezbędny do wykonania w/w usług.  

2.5. Wykonawca zapewni jednolity ubiór wszystkim osobom wykonującym usługi 

sprzątania powierzchni wewnętrznych.  

2.6. Zamawiający wymaga zapewnienia od Wykonawcy co najmniej jednej osoby 

koordynującej (administratora) pracę pracowników oraz osób sprzątających, 

która zapewni stały bieżący nadzór nad pracownikami i osobami sprzątającymi 

oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem zamówienia. 

Ponadto Wykonawca zapewni stały kontakt administratora z przedstawicielem 

Zamawiającego Administrator będzie wyposażony przez Wykonawcę w telefon 

komórkowy oraz będzie upoważniony do kontaktowania się z Zamawiającym w 

zakresie bieżących uwag, doboru sprzętu oraz środków czystości itp. Będzie on 



odpowiedzialny za przekazywanie pracownikom i osobom sprzątającym uwag, 

zastrzeżeń i poleceń Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

2.7. Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do świadczenia usług sprzątania 

powierzchni wewnętrznych muszą posiadać aktualne zaświadczenie o 

niekaralności na dzień rozpoczęcia usług sprzątania.  

2.8. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 Ustawy Zamawiający zastrzega, że o 

udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się zakłady pracy chronionej  lub 

Wykonawcy, u których  ponad 30% zatrudnionych pracowników stanowią 

osoby niepełnosprawne w  rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych.  

3. Opis przedmiotu zamówienia dla każdego  z Zadań:  

3.1. Do wykonania prac na wysokości powyżej 1m Wykonawca zobowiązany jest 

skierować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i badania lekarskie oraz 

wyposażone  w środki techniczne i środki ochrony osobistej niezbędne do 

bezpiecznego i należytego wykonania usług sprzątania.  

3.2. Zamawiający zapewnia Wykonawcy składowanie odpadów we właściwych 

kontenerach zbiorczych  usytuowanych na terenie posesji  Zamawiającego, z 

uwzględnieniem ich segregacji. Opróżnianie kontenerów zbiorczych należy do 

obowiązków Zamawiającego.  

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania posegregowanych odpadów do 

właściwych kontenerów zbiorczych lub miejsc zbiorczych wskazanych przez 

Zamawiającego,  z zachowaniem obowiązującego sposobu segregacji odpadów 

u Zamawiającego. Przed umieszczeniem odpadów we właściwych kontenerach 

zbiorczych Wykonawca dokona zgniecenia lub rozłożenia odpadów w celu 

zminimalizowania ich powierzchni/objętości.  

3.4. Na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca może 

nieodpłatnie korzystać z wody i energii elektrycznej Zamawiającego w 

miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  

3.5. Usługi sprzątania Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy użyciu sprzętu 

ręcznego  i mechanicznego odpowiedniego do rodzaju sprzątanych i mytych 

powierzchni objętych zamówieniem oraz osobami, za których działania jest on 

odpowiedzialny.  

3.6. Za przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących w budynkach oraz 

posesjach Zamawiającego przy wykonywaniu usług sprzątania odpowiedzialny 

jest Wykonawca.  

3.7. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług 

sprzątania, zabezpieczenie mienia i osób znajdujących się w bezpośrednim 

otoczeniu miejsca prac  (w tym m.in. samochody, balkony, szyldy, anteny, kable 

antenowe, przechodniów i inne)  i odpowiada za wyrządzone szkody osobowe i 

majątkowe, poprzez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej 

działalności gospodarczej. Za wszelkie wypadki odpowiada Wykonawca.  



3.8. Wykonawca jest zobowiązany w czasie wykonywania usług sprzątania zapewnić 

na terenie objętym umową należyty ład, porządek oraz ponosić 

odpowiedzialność za szkody (np. stłuczenia i uszkodzenia przedmiotów 

szklanych, wazonów, doniczek) powstałe na mieniu Zamawiającego , jego 

pracowników oraz osób trzecich w związku z realizacją usług sprzątania  oraz 

wskutek innych działań osób realizujących przedmiot zamówienia  w imieniu 

Wykonawcy.  

3.9. Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości za szkodę wyrządzoną na rzeczach 

pozostawionych w pomieszczeniach przez Zamawiającego i Jego pracowników 

oraz osoby trzecie w przypadku ustalenia, że w wyniku okoliczności leżących 

po stronie Wykonawcy rzeczy zostały skradzione, zniszczone lub uszkodzone, 

albo w inny sposób została zmniejszona ich wartość.  

3.10. Wszystkie osoby wybrane do świadczenia usług sprzątania obowiązuje zakaz: 

3.10.1.   wprowadzania osób trzecich do budynków, lokalu i na teren posesji 

Zamawiającego;  

3.10.2. korzystania ze sprzętu biurowego Zamawiającego;  

3.10.3. przeglądania, kopiowania lub wynoszenia dokumentów Zamawiającego;  

3.10.4. korzystania z telefonów Zamawiającego;  

3.10.5.  picia alkoholu, spożywania narkotyków i innych środków odurzających na 

terenie budynków, lokalu i posesji Zamawiającego;  

3.10.6. stawienia się do miejsca świadczenia usług sprzątania tj. na teren budynków, 

lokalu  i posesji Zamawiającego w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków i 

innych środków odurzających oraz w stanie nietrzeźwym.  

3.11.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę 

wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku 

Wykonawca w treści Formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 3 do 

SIWZ, wskaże część zamówienia (zakres), których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 1 PZP).  

3.12. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia 

określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ, wraz z jej 

załącznikami.  

. 

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
tak  

 Zadanie nr 1 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach 

Zamawiającego mieszczących się w  Oddziale Terenowym w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Glinianej 17; 

 Zadanie nr 2 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach  

Zamawiającego mieszczących się w  Oddziale Terenowym w Skierniewicach ul. 

Stanisława Kaczyńskiego 7 oraz terenu przed budynkiem 

 

 



II.5) Główny kod CPV: 90.91.12.00-8 usługi sprzątania budynków  

 

Dodatkowe kody CPV: 90.91.13.00-9 usługi czyszczenia okien  

90.91.92.00-4 usługi sprzątania biur  

98.31.00.00-9 usługi prania i czyszczenia  
 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Część Nr (jeżeli dotyczy) Zadanie 1 

Nazwa (jeżeli dotyczy) usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach 

Zamawiającego mieszczących się w  Oddziale Terenowym w Piotrkowie Trybunalskim 

przy ul. Glinianej 17 
 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2020 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT  200.585,28 

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: 1 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Firma Usługowa „TOP – CLEANER, Monika Otręba, ul. Szkolna 11, 97-213 Smardzewice, 

Twarda, kraj/woj. łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  



Cena wybranej oferty/wartość umowy 246.720,00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 246.720,00 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 406.800,00 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

Część Nr (jeżeli dotyczy) Zadanie 2 

Nazwa (jeżeli dotyczy) usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach 

Zamawiającego mieszczących się w Oddziale Terenowym w Skierniewicach ul. 

Stanisława Kaczyńskiego 7 oraz terenu przed budynkiem. 

 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2020 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT  153.756,00 

Waluta PLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert     3 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 

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: 1 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Firma Usługowa „TOP – CLEANER, Monika Otręba, ul. Szkolna 11, 97-213 Smardzewice, 

Twarda, kraj/woj. łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189.120,00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 189.120,00 



Oferta z najwyższą ceną/kosztem 295.200,00 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

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 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 

 ustawy Pzp.  

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy PZP podstawowymi trybami udzielania zamówienia są 

przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. 


