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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1.  Zamawiający 

Nazwa Zamawiającego:  Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. 

Ulica:     ul. Szosa Jadowska 49 

Kod/Miejscowość:  05-200 Wołomin 

Strona www:    www.zec.wolomin.pl 

E-mail:     sekretariat@zec.wolomin.pl 

Godziny urzędowania:   700 – 1500 

Telefon/fax:    (22) 787-55-80 / (22) 787-55-84 

 

2. Przedmiot zamówienia 

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kompleksowe usługi 
sprzątania oraz pielęgnacji terenów zielonych i utwardzonych. 
 
Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług polegających na stałym utrzymywaniu czystości pomieszczeń        
i placów na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. w okresie trwania umowy poprzez 
sprzątanie 3 razy w tygodniu pomieszczeń budynków administracyjnych, produkcyjno-technicznych                       
i gospodarczych oraz pielęgnacja terenów zielonych, placów utwardzonych i dróg wewnętrznych.   
 

Zakres prac: 
 

1. Odkurzanie, zamiatanie, mycie podłóg i posadzek, odkurzanie i czyszczenie wykładzin i ich bieżąca 
konserwacja;  

2. Utrzymanie w czystości ścian, drzwi, grzejników, elementów oświetlenia, powierzchni przeszklonych; 
3. Utrzymanie czystości na korytarzach i klatkach schodowych; 
4. Usuwanie odpadków i zanieczyszczeń oraz wymiana worków jednorazowych we wskazanych miejscach  

oraz przy wejściach do budynków, opróżnianie pojemników w niszczarkach dokumentów – 
każdorazowo; 

5. Sprzątanie pokoi biurowych (odkurzanie wykładzin dywanowych, odkurzanie, zamiatanie i mycie 
pozostałych podłóg, ścieranie kurzy z parapetów, mebli, uchwytów i sprzętów – każdorazowo; 

6. Mycie okien – co najmniej dwa razy w roku; 
7. Utrzymanie czystości sprzętów AGD – na bieżąco; 
8. Wynoszenie śmieci do wyznaczonych miejsc i ich segregacja – każdorazowo; 
9. Sprzątanie, zmywanie i dezynfekcja łazienek i ich wyposażenia (armatura, urządzenia sanitarne, kabiny 

prysznicowe, muszle i deski sedesowe, lustra), uzupełnianie na bieżąco środków higienicznych,  
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tj. mydła do rąk, płynu do zmywania i gąbek do naczyń, zawieszek WC, odświeżaczy, papieru 
toaletowego, ręczników jednorazowych (środki zapewnia wykonawca wg potrzeb). 

10. W miarę potrzeb sprzątanie serwerowni, archiwum zakładowego oraz innych prac w zakresie 
utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach. 

 
 Zakres prac przy pielęgnacji terenów zielonych i utwardzonych: 
 
1. Zamiatanie placu, miejsc parkingowych, wjazdu na teren Zakładu od strony ul. Szosa Jadowska, 

chodników, wycieraczek zewnętrznych – na bieżąco, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu; 
2. W sezonie od kwietnia do października koszenie trawy (grabienie i usuwanie) w zależności od potrzeb 

– nie rzadziej niż raz w miesiącu; 
3. Podcinanie żywopłotu, pielęgnacja drzew i krzewów (usuwanie suchych gałęzi, wycinanie odrostów), 

odchwaszczanie placów, chodników, okresowe opryski przeciw szkodnikom; 
4. Pielęgnacja i utrzymanie trawników i rabat wokół budynków; 
5. Właściwa pielęgnacja i utrzymanie oczka wodnego; 
6. W okresie jesiennym systematyczne zgrabianie liści i ich usuwanie; 
7. Czyszczenie kanałów odwadniających plac węglowy – raz w roku (listopad), 
8. Czyszczenie rynien – raz w roku (listopad); 
9. Drobne naprawy powierzchni betonowych – w zależności od potrzeb; 
10. Bieżąca konserwacja ogrodzenia, bram i furtek na terenie zakładu; 
11. Zbieranie odpadów powstających przy realizacji usługi i ich zagospodarowywanie zgodnie                         

z obowiązującymi przepisami; 
12. W okresie zimowym bieżące odśnieżanie i posypywanie piaskiem wjazdów, miejsc parkingowych            

i ciągów komunikacyjnych, usuwanie błota pośniegowego na terenie zakładu zapewniając swobodne     
i bezpieczne dojścia do budynków w ciągu dnia pracy; przy opadach śniegu w nocy – czynności 
powinny być wykonane do godz. 7.00.   

13. Usuwanie zlodowaceń na chodnikach i przy wejściach do budynków, sopli i nawisów śnieżnych                
z dachów i daszków. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających polegających na nasadzeniu drzew lub 
krzewów, sianiu trawy , dowozie ziemi i innych w oparciu o cennik Wykonawcy do uzgodnienia w razie 
potrzeby. 
 

  Uwagi dodatkowe: 

1. Usługi sprzątania będą wykonywane poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 7.00 – 15.00 lub do 
ustalenia. 

2. Prace przy pielęgnacji terenów zielonych i utwardzonych na bieżąco w dniach i godzinach do 
ustalenia. 

3. Sprzęt, artykuły sanitarne, środki czystości ,narzędzia i środki ochrony roślin  zapewnione będą przez 
wykonawcę usług. 

4. Wykonawca oświadcza, że środki czystości oraz środki higieniczne, toaletowe używane w toku 
realizacji zamówienia, będą posiadały atest PZH oraz będą spełniały wymóg w zakresie dopuszczenia 
do obrotu i stosowania na terenie kraju. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zamawiającemu, pracownikom 
zamawiającego lub osobom trzecim w toku wykonywania zamówienia, w tym na skutek 
zastosowania środków czystości lub higieny nie spełniających powyższych wymogów. 
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 Wykaz powierzchni do sprzątania w m2:  

 

 Budynek główny – 892 (szczegóły w tabeli)  

 Budynek biurowo-warsztatowy – 320, w tym 3 łazienki i 2 prysznice i 66 okien 

 Świetlica – 60 m2, w tym 8 okien 

 Warsztat – 40 m2, w tym 1 łazienka i 66 okien 

 Portiernia – 12 m2, w tym 1 łazienka 

Pomieszczenie
Powierzchnia 

[m
2
]

Liczba 

okien 

[sztuk]

Powierzchnia 

okien 

[m
2
]

korytarz na parterze 21,54 - -

pom. sanitarne na parterze + pomieszczenie automatyka 96,45 12 13,2

korytarz na I-szej kondyg. w budynku ciepłowni 22,50 3 3,3

korytarz na I-szej kondyg. w budynku dostawczym 54,99 - -

łącznik na I-szej kondyg. 16,80 - -

pomieszczenia administracyjne na I-szej kondygnacji 91,90 15 16,5

pom. sanitarne na I-szej kondygnacji 18,00 3 3,3

dyż. służb zmianowych  + zaplecze socjalne 30,00 6 6,6

laboratorium 56,42 9 9,9

korytarz przy laboratorium 50,50 1 1,1

magazyn 54,00 6 6,6

hala kotłów 94,54 264 290,4

kabina palacza 28,00 12 13,2

korytarz na II kondyg. 16,91 3 3,3

pomieszczenia na II kondygnacji 51,98 6 6,6

korytarz na III kondyg. 16,91 3 3,3

pomieszczenia na III kondygnacji 33,60 9 9,9

archiwum 25,20 4 4,4

klatka schodowa 111,20 12 13,2

Łącznie: 891,44 368 404,8
 

Powierzchnia ulic i placów utwardzonych  18 000 m2, terenów zielonych 15 000 m2. 
 

3. Oferta winna zawierać:  
- cenę netto za wykonywane usługi przez jeden miesiąc z wyłączeniem mycia okien, 
- cenę netto jednorazowego mycia wszystkich okien, 
- termin rozpoczęcia usług sprzątających, 
- dyspozycyjność, 
- warunki płatności, 
- referencje wykonywanych usług o podobnych charakterze.  
 

Wskazane jest aby Oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej oraz zapoznał się z istniejącym 
stanem faktycznym. 

 
ZEC jako Zamawiający sektorowy o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wykonujący działalność określoną w art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy, z uwagi na fakt, że wartość 
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zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, 
postępowanie przeprowadza wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego. 
 
Zastrzeżenia: 

 po zebraniu i analizie ofert, w uzasadnionych przypadkach, ZEC zastrzega sobie możliwość 
przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, dotyczących ostatecznego wyboru oferty, z wybranymi 
Wykonawcami,  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub czasowego przesunięcia z całości lub części zakresu 
przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnej sytuacji finansowej. 

 
 

 
Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach do sekretariatu ZEC w Wołominie Sp. z o. o.          
ul. Szosa Jadowska 49 nie później niż do dnia 25.10.2019 do godziny 12.00  
 
 
 
 
Informacji w powyższej sprawie udzielają:  
-  Paweł Frasunkiewicz tel. 0-22 787-55-80 wew.131,kom 602 705 148   
-  Iwona Koc tel. 0-22 787-55-80 wew.121 , kom 698 760 994  
 
 
 
 
          Z poważaniem: 
 


