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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.jarocinsport.pl 

 
JS/ZP/3/2012 

Jarocin: Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku  
w Jarocinie 

Numer ogłoszenia: 451196; data zamieszczenia: 15.11.2012 roku 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 
Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 62 7473104, faks 62 7472974. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocinsport.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń  
i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń Aquaparku w Jarocinie wraz 
z wyposażeniem o łącznej powierzchni pomieszczeń: ok. 2.150 m2. Zakres przedmiotu 
zamówienia obejmuje również zakup i dostawę na własny koszt przez Wykonawcę: środków 
czyszczących chemicznych używanych do sprzątania i dezynfekcji oraz bieżące zapewnienie 
środków higienicznych objętych usługą sprzątania pomieszczeń. Zamawiający umożliwi 
dokonanie oględzin pomieszczeń Aquaparku w dniach od poniedziałku do piątku                          
w godzinach od 900 do 1400 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). Wykonawca 
ma obowiązek zapoznania się z obiektem Aquaparku (wizja lokalna) i dokumentacją 
techniczną. Przeprowadzenie wizji lokalnej oraz zapoznanie się z dokumentacją techniczną 
Oferent potwierdza oświadczeniem złożonym na formularzu ofertowym, stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia 
obejmuje całodzienne czyszczenie i konserwację ciągów komunikacyjnych; wycieranie kurzu, 
dezynfekcję ścian, podłóg i przybasenia; sprzątanie w toaletach, uzupełnianie na bieżąco w 
papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło w płynie. Obiekt Aquaparku ze względu na 
specyfikę usług sprzątania został podzielony na następujące strefy: Hala basenowa i część 
rekreacyjna, hamownia, zjeżdżalnie, klatka schodowa zjeżdżalni – strefa 1; Odnowa 
biologiczna – strefa 2; Natryski, toalety – strefa 3; Przebieralnie – strefa 4; Wejścia, holl 
główny, recepcja, bar, biura, klatka schodowa, widownia – strefa 5. System sprzątania: 
STREFA 1 (metraż 600 m2) – profesjonalne środki chemiczne – linia wody, brodziki, obrzeża 
basenu, kratki przelewowe, korytka ściekowe (maszyna ciśnieniowa – dezynfekcja), 
wytwornica piany. Mycie i dezynfekcja rynienek przelewowych i kratek zabezpieczających 
przeprowadzana jest 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) na III zmianie. STREFA 
2 (metraż 210 m2) – środki kwaśne, system szmatek, zestaw dwu wiaderkowy, mycie i 
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dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych, wytwornica piany. STREFA 3 (metraż 170 
m2) – środki kwaśne, system szmatek, zestaw dwu wiaderkowy, wytwornica piany do mycia i 
dezynfekcji powierzchni pionowych. STREFA 4 (metraż 190 m2) -  system szmatek, zestaw 
dwu wiaderkowy, środki dezynfekujące, mycie ręczne szafek wewnątrz i zewnątrz. STREFA 
5 (metraż 980 m2) – zestaw dwu wiaderkowy, system szmatek, maszyna czyszcząca. Każda 
strefa sprzątana jest za pomocą osobnych mopów. Sprzątanie we wszystkich strefach oprócz 
powierzchni wody odbywa się na bieżąco przez cały czas otwarcia obiektu, a generalnie po 
zamknięciu (w godzinach nocnych – III zmiana).Wyżej wymienione powierzchnie stref 1 – 5 
są powierzchniami poziomymi do sprzątania. W ofercie ująć również sprzątanie powierzchni 
pionowych (płytki, dekoracje wewnętrzne np. skałki itp.) oraz wyposażenia (hamownia, 
zjeżdżalnie, wanny Whirlpool (jacuzzi), sauny itp.). Podane metraże pomieszczeń należy 
traktować jako informacyjne. Rzeczywiste powierzchnie do sprzątania powinny zostać 
ustalone przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej. Wymagania Zamawiającego dotyczące 
czasu i zakresu świadczenia usługi: Czas pracy: I zmiana: 6 00 – 14 00, II zmiana: 14 00 – 22 
00, III zmiana: 22 00 – 6 00 UWAGA: hala basenowa, plaża, brodzik dla dzieci, schody 
zjeżdżalni – sprzątanie i dezynfekcja przeprowadzane są tylko na III zmianie. Szczegółowy 
opis wykonywanych czynności w poszczególnych strefach. STREFA I Mycie i dezynfekcja 
posadzki otoczenia niecki jest wykonywana codziennie na III zmianie bezpośrednio po 
wyjściu ostatniego użytkownika z niecki basenu. Mycie posadzki otoczenia niecki basenu 
wykonuje się za pomocą środków myjąco – dezynfekujących. Mycie i dezynfekcję rynienek 
przelewowych i kratek zabezpieczających przeprowadza się trzy razy w tygodniu 
(poniedziałek, środa, piątek) na III zmianie. Mycie i dezynfekcję wewnętrznych części 
zjeżdżalni przeprowadza się co 3 dzień. Pierwszą czynnością jest zdjęcie kratek 
zabezpieczających, następnie szorowanie lub czyszczenie maszyną wysokociśnieniową przy 
pomocy środków dezynfekująco – myjących w odpowiednim stężeniu. Po wyczyszczeniu 
rynienki należy spłukać wodą. Czynność mycia  i dezynfekcji wanien Whirlpool (jacuzzi) 
oraz basenu zjeżdżalni (hamownia) jest wykonywana codziennie na III zmianie po 
opuszczeniu pomieszczeń basenu przez ostatniego użytkownika. Należy bardzo dokładnie 
umyć i zdezynfekować ściany i rynienki przelewowe wanien Whirlpool i basenu zjeżdżalni za 
pomocą środka myjąco – dezynfekującego. Mycie linii wodnej obydwu niecek basenu przy 
użyciu odpowiednich preparatów. WAŻNE! WYMIENIONE CZYNNOŚCI NALEŻY 
WYKONYWAĆ BARDZO OSTROŻNIE, ABY NIE SPOWODOWAĆ DOSTANIA SIĘ 
ŚRODKÓW MYJĄCYCH DO WODY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W NIECKACH. Okresowo w 
razie potrzeb przeprowadza się również mycie i dezynfekcję widowni oraz wszystkich 
fotelików plastikowych znajdujących się na hali basenowej, widowni oraz drzwi         i 
powierzchni oszklonych. STREFA 2 Czynność mycia i dezynfekcji solariów oraz saun i 
jacuzzi jest wykonywana codziennie wieczorem po opuszczeniu pomieszczeń basenu przez 
ostatniego użytkownika. Należy bardzo dokładnie umyć i dokonać dezynfekcji powierzchni 
solariów i sauny. Powierzchnię podłogi należy umyć i zdezynfekować środkiem 
dezynfekująco – myjącym. STREFA 3 Czynność mycia i dezynfekcji pomieszczeń natrysków 
i toalet jest wykonywana codziennie wieczorem po opuszczeniu pomieszczeń basenu przez 
ostatniego użytkownika. Należy dokładnie umyć i dokonać dezynfekcji wszystkich urządzeń, 
armatury oraz powierzchni pionowych. Dezynfekcję należy wykonać środkiem dezynfekująco 
– myjącym. Należy dokładnie umyć i przeprowadzić dezynfekcję podłogi wymienionych 
pomieszczeń. W trakcie użytkowania strefy 2 w czasie I i II zmiany należy wykonywać na 
bieżąco mycie i zbieranie wody oraz zanieczyszczeń z powyższych pomieszczeń oraz mycie 
luster i innych elementów, a także opróżniać kosze na śmieci. STREFA 4 Czynność mycia i 
dezynfekcji pomieszczeń przebieralni jest wykonywana codziennie wieczorem po 
opuszczeniu pomieszczeń basenu przez ostatniego użytkownika. Należy otworzyć wszystkie 
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szafki i dokładnie umyć i dokonać dezynfekcji szafek, siedzisk oraz ścian przebieralni. 
Dezynfekcję należy  wykonać płynem dezynfekująco – myjącym. Należy bardzo dokładnie 
umyć i przeprowadzić dezynfekcję podłogi w przebieralniach. W trakcie użytkowania 
przebieralni w czasie I i II zmiany należy wykonywać bieżąco mycie i zbieranie wody oraz 
zanieczyszczeń z pomieszczeń przebieralni oraz mycie luster i innych elementów (suszarki 
itp.), a także opróżniać kosze na śmieci. STREFA 5 Czynność mycia i dezynfekcji podłogi 
holu, korytarzy, klatek schodowych i wiatrołapów przeprowadzana jest codziennie i polega na 
myciu i dezynfekcji podłóg przy pomocy środka myjąco – dezynfekującego i mopa oraz przy 
pomocy szorowarki w przypadku holu wejściowego. W ramach tych czynności należy 
również opróżnić kosze na śmieci. Ponadto należy utrzymać w czystości wszystkie 
powierzchni oszklone. Gruntowne sprzątanie tej strefy odbywa się na III zmianie. Na I i II 
zmianie wykonuje się czynności sprzątania na bieżąco, aby przez cały czas otwarcia 
Aquaparku było czysto. WAŻNE! WE WSZYSTKICH STREFACH NIE WOLNO 
DOPUSZCZAĆ DO POWSTANIA ZASTOIN WODNYCH. Wyszczególnienie prac 
związanych z utrzymaniem czystości na aquaparku w Jarocinie: mycie podłogi w holu i 
ciągach komunikacyjnych; ścieranie kurzu z grzejników, parapetów, gaśnic; uzupełnianie 
środków higieny; mycie wejścia – szyby, ramy, podłoga, schody; czyszczenie wycieraczek i 
maty wejściowej; opróżnianie pojemników na śmieci; mycie i dezynfekcja ławek w holu; 
mycie i dezynfekcja drzwi i ram wszystkich pomieszczeń; mycie i dezynfekcja łazienek i 
toalet na holu; mycie kloszy; czyszczenie podłogi i schodów; czyszczenie kaloryferów; mycie 
szatni ( dezynfekcja szafek); mycie ścian w szatni; wycieranie kurzu z góry szafek 
(dezynfekcja);mycie drzwi przebieralni (dezynfekcja); mycie toalet, zlewów, dozowników, 
klamek, luster (dezynfekcja); mycie kloszy, włączników światła; mycie i dezynfekcja 
natrysków; mycie i dezynfekcja podłogi i ścian w pokoju odpoczynku; mycie i dezynfekcja 
pomieszczeń solarium, mycie i dezynfekcja sauny fińskiej, parowych, wanien Whirlpool 
(jacuzzi), zjeżdżalni oraz innych elementów wyposażenia oraz dekoracji; inne czynności 
wyszczególnione w punkcie IV SIWZ. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej myte są 
codziennie na III zmianie odpowiednimi środkami. Ponadto mycie powierzchni oszklonych w 
części trudnodostępnej (powyżej 2m) cztery razy   w roku – raz na kwartał. Inne czynności 
związane ze świadczeniem usług objętych przedmiotem zamówienia: Zamykanie drzwi i 
okien. Gaszenie świateł po zakończonej pracy. Wyłączanie z prądu podgrzewaczy wody, 
grzejników, czajników, odbiorników radiowych itp. Informowanie o niebezpieczeństwach i 
zagrożeniach w budynku. Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego mają prawo 
prowadzić w każdym czasie kontrolę jakości świadczonych usług przez Wykonawcę, 
będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac 
objętych przedmiotem zamówienia sprzętem, będącym w jego dyspozycji i własnymi 
środkami czystości, odpowiednimi do charakteru obiektu, stosując w swojej pracy 
odpowiednie urządzenia i technologie. Środki stosowane do wykonywania prac objętych 
niniejszym zamówieniem winny posiadać karty charakterystyki. Niedopuszczalne jest 
modyfikowanie stosowanych środków czyszczących niezgodnie z instrukcją ich użytkowania 
np. przez ich niewłaściwe rozcieńczanie. Wykonawca ma obowiązek przechowywać w 
miejscu realizacji zamówienia i udostępniać na każde żądanie Zamawiającego aktualne atesty 
i karty charakterystyki substancji i preparatów chemicznych stosowanych do wykonania prac 
objętych niniejszym zamówieniem. Wykonawca musi dołączyć do oferty w momencie jej 
składania wykaz wszystkich środków. Reklamacje co do jakości wykonywanych przez 
Wykonawcę prac będą zgłaszane najpóźniej w następnym dniu roboczym po wykonaniu 
pracy, w przeciwnym przypadku wykonane prace uznaje się za wykonane należycie i przyjęte 
przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad i uchybień dotyczących wykonanej 
usługi i konieczności wykonania poprawek, wykonawca zobowiązuje się wykonać bez 
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dodatkowego wynagrodzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  W przypadku 
czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania aquaparku, Wykonawca 
zobowiązuje się usunąć stwierdzone wady i uchybienia w ciągu 30 minut od chwili 
zgłoszenia. Przelewy basenowe i kratki przelewowe należy umyć codziennie przy użyciu 
właściwych środków czyszczących. Czyszczenie i pielęgnacja szatni i przybasenia ma 
zasadniczy wpływ na stan higieniczny pływalni. Pomieszczenia szatni, co najmniej kilka razy 
dziennie muszą być myte wodą z dodatkiem środków myjąco – dezynfekujących. 
Niedopuszczalne jest pojawianie się zastoin wodnych, które muszą być na bieżąco usuwane. 
Po dniu eksploatacji powierzchnie przybasenia muszą być umyte woda z dodatkiem środków 
myjąco – dezynfekujących, takich jak w przypadku niecki basenowej oraz wytarte. Zalecenia 
dotyczące personelu: Personel sprzątający Aquapark ze względu na specyfikę obiektu musi 
być przeszkolony w zakresie BHP na tego typu obiektach. Każdy z pracowników 
zobowiązany jest do posiadania aktualnej pracowniczej książeczki zdrowia dla celów 
sanitarno – epidemiologicznych. Ilość osób sprzątających powinna być dostosowana do ilości 
zadań, które muszą być wykonane – określenie tej ilości należy do wykonawcy, a także 
powinien być wyposażony w estetyczną odzież ochronną z widoczną nazwą (logo) firmy. 
Środki chemiczne używane do mycia i dezynfekcji: Charakterystyki wyrobów. 
Skoncentrowany kwaśny środek do usuwania osadów z kamienia i rdzy i innych silnych 
zabrudzeń z obrzeży basenów, sanitariatów i innych powierzchni posiadający kartę 
charakterystyki wyrobu, np. Calcid Kombi, Reinfix Rapie, Fliser K Super lub równoważne. 
Kwaśny preparat do codziennego usuwania zabrudzeń z powierzchni pokrytych płytkami, 
posiadający kartę charakterystyki wyrobu, np. Calcid TK-4, Compactal, Fliser K lub 
równoważne. Zasadowy koncentrat do usuwania osadów posiadający kartę charakterystyki 
wyrobu, np. Alkasol Uni, Banisol A, Fliser A lub równoważne. Skoncentrowany preparat 
zasadowy do usuwania tłustych osadów na linii wodnej w basenach kąpielowych posiadający 
kartę charakterystyki wyrobu, np. Alkasol Super, Randklar, Randrani Super lub równoważne. 
Preparat do dezynfekcji powierzchni około basenowych i powierzchni pokrytych glazurą 
posiadający kartę charakterystyki wyrobu, np. Dermacid, Sanitsan, Desofect Forte lub 
równoważne. Płynny środek do czyszczenia elementów stali szlachetnej posiadający kartę 
charakterystyki wyrobu, np. Spezialreiniger, Chronikol lub równoważne.  Bakteriobójczy 
środek do czyszczenia saun – elementy drewniane posiadający kartę charakterystyki wyrobu, 
np. Saunareiniger, Dampfbadreiniger, Chemosan, Dakon S lub równoważne. Środek 
dezynfekujący do solariów, posiadający kartę charakterystyki wyrobu, np. Desofect Solar, 
Sol-Clear, Destractyl lub równoważne. UWAGA: Biorąc pod uwagę odpowiednie 
zabezpieczenie powierzchni pokrytych glazurą należy stosować środki myjąco – 
dezynfekujące zamiennie kwaśne, a następnie zasadowe. Wykonawca powinien posiadać 
pralkę do prania szmatek i mopów lub posiadać umowę z pralnią. Wykonawca powinien 
wyposażyć swoich pracowników sprzątających halę basenową w kapoki. Wykonawca 
zabezpiecza na swój koszt odpowiedni sprzęt służący do efektywnego wykonania 
świadczonej usługi. Wykonawca reprezentuje Zamawiającego przed właściwymi organami 
nadzoru sanitarnego, ponosi odpowiedzialność za utrzymanie odpowiedniego stanu czystości, 
porządku oraz warunków sanitarnych obiektu. UWAGA: Na etapie realizacji umowy istnieje 
możliwość zamiany środków chemicznych na równoważne. Każda zmiana środka 
chemicznego jest możliwa pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.  

 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.90.00.00-6. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
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II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 12 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium 
III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem 
w świadczeniu w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 
krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi polegającej na utrzymaniu czystości w 
obiekcie o minimalnej łącznej powierzchni pomieszczeń 1.500 m2 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
W zakresie spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym, Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował następującym 
sprzętem mechaniczno - specjalistycznym: a) min. 1 maszyną szorująco - czyszczącą, b) min. 
1 wytwornicą do piany c) min. 1 odkurzaczem do zbierania wody z podłogi, d) min. 1 
pistoletem ciśnieniowym do dezynfekcji, e) min. 2 specjalistycznymi wózki do sprzątania 
(wielofunkcyjne), f) niezbędnymi do wykonania czynności sprzątania - miotłami, szufelkami, 
wiadrami, menzurkami, sprzętem do mycia okien mopami, packami do nakładania i 
rozprowadzania specjalistycznych środków chemicznych, ściągaczkami do ściągania 
specjalistycznych środków chemicznych 

 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że znajduje się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia poprzez przedstawienie: opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przy czym suma gwarancyjna nie może być 
mniejsza niż 50 000,00 zł 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć: 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie: wykaz narządzi, 
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 
budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania 
tymi zasobami; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a 
w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 
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nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE 
OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE 
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 
inne dokumenty 
opis środków stosowanych przez wykonawcę tj. karty charakterystyki substancji 
chemicznych /niebezpiecznych, z zastrzeżeniem przypadków gdy dostarczenie karty 
charakterystyki dla w/w substancji i preparatów nie jest wymagane przepisami prawa 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20120 roku, Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy                 

w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: dopuszczalna jest zmiana umowy 

polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnie za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na 

prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, 

choroba, zwolnienie) a także z powodu niewywiązywania się tych osób z należytego 

wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wystąpienia innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy (np. rezygnacji  osób wskazanych  do realizacji usług), przy czym osoby 
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zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać 

uprawnienia nie gorsze od nich, dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie 

wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku, gdy ulegną zmianie powszechnie 

obowiązujące przepisy w zakresie wysokości stawek podatku od towarów i usług na 

przedmiot świadczenia, dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych 

Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych elementów 

przedmiot umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z 

uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależnie od stron umowy lub których strony 

umowy przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć ani przewidzieć, 

dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie środków chemicznych używanych w 

celu realizacji zamówienia jedynie na równoważne, jednakże każda zmiana środka 

chemicznego jest możliwa pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.  

 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.jarocinsport.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jarocin 
Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin. 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 05.12.2012 roku, godzina 9:00, miejsce: Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie - 
Sekretariat, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin. 
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
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................................................ 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)                                         

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku  

 w Jarocinie” 

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

2. Oświadczamy, iż na dzień składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy   
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych. 

 
3. Oferujemy świadczyć  w/w usługę  zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz umową przez okres jej trwania tj. od dnia 11.01.2013 roku do dnia 
11.01.2014 roku od daty jej podpisania za łączną kwotę: 

 
Cena netto: .................................................... zł, 
Podatek VAT …………….. % 
Cena brutto: ………………………………… zł, 
Wartość brutto słownie: ................................................................................................. 
złotych. 
 

4. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji w okresie związania 
ofertą. Wynagrodzenie (z podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty, podatki i inne 
należności publicznoprawne, koszty dojazdu i transportu, koszty użytych materiałów, 
narzędzi i urządzeń, odzieży, środków czyszczących, chemicznych i higienicznych, 
świadczenie serwisu zapewniającego stałe utrzymanie czystości, wynagrodzenie, a także 
wszelkie opłaty, zysk, narzuty, koszty ubezpieczenia itd.  

 
5. Oświadczamy, że: 

 
-  akceptujemy warunki oraz zapisy SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, 
-  akceptujemy warunki oraz zapisy projektu umowy i nie wnosimy zastrzeżeń, 
- akceptujemy płatności zawarte w warunkach umowy, 
- akceptujemy czas związania ofertą (30 dni). 

     
6. Oświadczamy, że: 

- w dniu ………………………. została przeprowadzona przez moją/naszą firmę wizja lokalna 
obiektu Aquaparku w Jarocinie w celu ustalenia rzeczywistych powierzchni pomieszczeń do 
sprzątania, 

- w dniu …………….. zapoznałem się z dokumentacją techniczną obiektu Aquaparku w 
Jarocinie.  

 
7. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do: 
   - podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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8.  Zamówienie zamierzamy*)/ nie zamierzamy*) powierzyć podwykonawcom   
w następującym zakresie: 

 
 

Lp. Zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez 
podwykonawcę 

  
 
 
 

 
 
9.  WYKAZ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚĆI, KTÓRYCH 

WYKONAWCA BĘDZIE UŻYWAŁ PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 

Lp. Charakterystyka wyrobu 

Nazwa środków 
chemicznych/czystości, 

które będą używane do realizacji 
zadania przez Wykonawcę 

1 

Skoncentrowany kwaśny środek do usuwania osadów  
z kamienia i rdzy i innych silnych zabrudzeń z obrzeży 
basenów, sanitariatów i innych powierzchni posiadający 
kartę charakterystyki wyrobu 

 

2 
Kwaśny preparat do codziennego usuwania zabrudzeń  
z powierzchni pokrytych płytkami, posiadający kartę 
charakterystyki wyrobu 

 

3 Zasadowy koncentrat do usuwania osadów posiadający 
kartę charakterystyki wyrobu 

 

4 
Skoncentrowany preparat zasadowy do usuwania tłustych 
osadów na linii wodnej w basenach kąpielowych 
posiadający kartę charakterystyki wyrobu 

 

5 
Preparat do dezynfekcji powierzchni około basenowych  
i powierzchni pokrytych glazurą posiadający kartę 
charakterystyki wyrobu 

 

6 Płynny środek do czyszczenia elementów stal szlachetnej 
posiadający kartę charakterystyki wyrobu 

 

7 

Bakteriobójczy środek do czyszczenia saun – elementy 
drewniane posiadający kartę charakterystyki wyrobu 

 
 
 
 

8 
Środek dezynfekujący do solariów, posiadający kartę 
charakterystyki wyrobu 

 
 
 

 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyki w/w substancji 
chemicznych /niebezpiecznych, z zastrzeżeniem przypadków, gdy dostarczenie karty 
charakterystyki dla w/w substancji i preparatów nie jest wymagane przepisami prawa. 
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10. Załączniki: 
    ............................................... 
    ............................................... 
    ……………………………... 
    ……………………………... 
    ……………………………... 

 
 Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 

 
Dane oferenta: 
Adres: ............................................................................................. 
Kod: ............................................................................................... . 
Tel./fax: .......................................................................................... .. 
REGON: ...........................................................................................            
INTERNET http:// .............................................................................  
e-mail: ............................................................................................... 

 
 

.........................., dn. .................................                  …………………………………………………                                       
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania 

oferenta lub posiadających pełnomocnictwo) 
 
*niepotrzebne skreślić 
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....................................... 

/data/ 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

/nazwa oferenta/ 
…………………………… 
…………………………… 

 /adres/ 
  
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości  

w obiekcie Aquaparku  w Jarocinie” oświadczam, że nasza firma spełnia warunki 

udziału  postępowaniu zgodnie  z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

 
 
 
 

  ................................................ 
          (podpis osoby upoważnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 
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................................. 

/data/ 
…………………………… 
…………………………… 

/nazwa oferenta/ 
…………………………… 
…………………………… 

/adres/ 
  
 
 

OŚWIADCZENIE 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości  

w obiekcie Aquaparku  w Jarocinie” oświadczam, iż na dzień składania ofert nie ma 

podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania na podst. artykułu 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 
 

  ................................................ 
          (podpis osoby upoważnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 
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PROJEKT UMOWY 

 
zawarta dnia …………………. w Jarocinie pomiędzy  
Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie, z siedzibą w 63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 0000162939 o kapitale zakładowym wynoszącym 51.599.000,00 
złotych, NIP 617–20–56–633, 
zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym” i reprezentowaną przez: 
Pana Leszka Mazurka - Prezesa Zarządu, 
a   

……………………………………………………………………………………………….  

zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą” i reprezentowaną przez: 

…………………………………………… 

o następującej treści: 

 

niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1228,  
o następującej treści: 

 
§1 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług polegających na „Sprzątaniu 

pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku  w Jarocinie”. 
2.  Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie kompleksowych usług w obiekcie 

Aquaparku  w zakresie utrzymania czystości, określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz załączniku nr 1 do niniejszej  umowy – opis przedmiotu 
zamówienia.   

3. Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług na warunkach niniejszej umowy 
i będzie je świadczyć z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami 
przyjętymi przy świadczeniu usług tego rodzaju. 

 
§2 

 
1. Strony ustalają cenę miesięczną ryczałtową  za  świadczenie w/w usług w wysokości 

……………………………….zł netto  + VAT% tj. ………………………zł brutto, 
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za świadczenie w/w usług przez cały okres 

realizacji umowy tj. od dnia 11.01.2013 roku do dnia 11.01.2014 roku na łączną 
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kwotę …………………………… zł netto + VAT % tj. ………………… zł brutto  
( słownie………………………...…….). 

3. Ustalone ceny wynikają z oferty przetargowej (która stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy). Ceny te są cenami  ostatecznymi i nie będą podlegały 
negocjacjom. 

 
§3 

1. Wynagrodzenie za świadczone usługi płatne będzie miesięcznie po wykonaniu usług  
w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
VAT przez Wykonawcę.  

2. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT: 
NIP Zamawiającego 617-20-56-633, 
NIP Wykonawcy …………………… 

3.  Płatności będą dokonywane na podstawie przelewu bankowego na rachunek 
Wykonawcy. 
Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………….. 

4. Opóźnienie w płatnościach za świadczenie usług, ze strony Zamawiającego, nie może 
stanowić podstawy do wstrzymywania świadczenia usług. 

5. Strony zastrzegają, iż wierzytelności pieniężne wynikające z niniejszej umowy nie mogą 
być przedmiotem przelewu i kompensaty bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowych płatności Wykonawca może żądać odsetek za opóźnienie 
w wysokości odsetek ustawowych. 

 
 

§4 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług określonych w § 1 ust. 2 umowy 
we własnym zakresie i na swój koszt. 

2. Wykonawca dostarczy karty charakterystyki substancji lub mieszanin stosowanych przy 
świadczeniu usług, wystawione zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE lub informacje, o których mowa w art. 
15 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji opakowań po środkach chemicznych we 
własnym zakresie i na swój koszt, według obowiązujących przepisów. 
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§5 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu stanowiącym 
własność Zamawiającego, wynikłej z czynu niedozwolonego, niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
kształtuje się wg następujących zasad: 

1) Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania, za działania lub 
zaniechania osób, którymi się posłużył lub za pomocą, których realizuje umowę. 

2) Wykonawca odpowiada za staranne wykonywanie obowiązków określonych  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3) Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy tj. obowiązków określonych  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy chyba, że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
odpowiedzialności nie ponosi. 

 
 

§6 
1. Umowa zostaje zawarta na okres na okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez  zachowania 

okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca naruszy postanowienia określone w § 1 oraz  
w § 4, bądź w przypadku zastrzeżeń, co do stanu czystości w następstwie nienależytego 
wykonania usługi. 

3. Strony mogą rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec 
miesiąca w przypadku: 
a) likwidacji Wykonawcy, 
b) trzykrotnego stwierdzenia nienależytego wykonania usługi, przez Zamawiającego, 
c) trzykrotnego pozostawienia obiektu Aquapark bez pracownika świadczącego usługę w 

czasie świadczenia usług, 
d) zastosowania środków czystości bez karty charakterystyki lub informacji, o której 

mowa w § 4 ust. 2 umowy. 
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed określonym terminem jej zakończenia 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 
 

§7 
1. Usługi sprzątania oprócz powierzchni wody, wykonywane będą na bieżąco przez cały 

czas otwarcia obiektu, a generalne po zamknięciu (w godzinach nocnych -III zmiana). 
2. Do mycia i dezynfekcji Wykonawca użyje następujących środków chemicznych: 

a) skoncentrowany kwaśny środek do usuwania osadów z kamienia i rdzy i innych 
silnych zabrudzeń z obrzeży basenów, sanitariatów i innych powierzchni posiadający 
kartę charakterystyki wyrobu, np. Calcid Kombi, Reinfix Rapie, Flisem K Super lub 
równoważne,  
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b) kwaśny preparat do codziennego usuwania zabrudzeń z powierzchni pokrytych 
płytkami, posiadający kartę charakterystyki wyrobu, np. Calcid TK-4, Compactal, 
Flisem K  lub równoważne, 

c) zasadowy koncentrat do usuwania osadów posiadający kartę charakterystyki wyrobu, 
np. Alkasol Uni, Banisol A, Flisem A  lub równoważne, 

d) skoncentrowany preparat zasadowy do usuwania tłustych osadów na linii wodnej  
w basenach kąpielowych posiadający kartę charakterystyki wyrobu, np. Alkasol Super, 
Randklar, Desofect Forte lub równoważne,    

e) preparat do dezynfekcji powierzchni około basenowych i powierzchni pokrytych 
glazurą posiadający kartę charakterystyki wyrobu, np. Dermacid, Sanitsan lub 
równoważne, 

f) płynny środek do czyszczenia elementów stal szlachetnej posiadający kartę 
charakterystyki wyrobu, np. Spezialreiniger, Chronikol  lub równoważne, 

g) bakteriobójczy środek do czyszczenia saun – elementy drewniane posiadający kartę 
charakterystyki wyrobu, np. Saunareiniger, Dampfbadreiniger, Chemosan  lub 
równoważne. 

3. Pracownicy wykonujący usługi z ramienia Wykonawcy wyposażeni będą w ubrania 
robocze z logo firmy lub identyfikatory. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pracowników jak również  ich ubezpieczenie. 
5. Pełną listę osób uprawnionych do wykonywania czynności w ramach niniejszej umowy, 

Wykonawca przedłoży na piśmie Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia podpisania 
umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń 
socjalnych dla personelu oraz pomieszczeń magazynowych do przechowywania sprzętu  
i środków czystości. 

7. Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z energii elektrycznej oraz 
wody dla celów realizacji zlecenia. 

 
§8 

1. Ze strony Zamawiającego, bieżącej kontroli jakości wykonywanych usług dokonuje 
osoba wyznaczona przez Zamawiającego , która ma prawo do: 

a) oceny pracy Wykonawcy, 
b) zwrócenia uwagi na jakość wykonywanych usług oraz żądanie usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości przy wykonywaniu usługi. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich nieprawidłowości na żądanie 

Zamawiającego. 
 
 

§9 
1. Zamawiający może zastosować karę umowną w razie: 

a) nieprzystąpienia do pracy pracowników Wykonawcy, 
b) nienależytego wykonania usługi, potwierdzonego protokołem sporządzony przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną bądź przez Zamawiającego, 
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c) zakłócenia spokoju i porządku na obiekcie przez pracowników Wykonawcy, 
d) braku ubrania roboczego z logo firmy lub identyfikatora. 

2. Karę umowną w wysokości 2/30 miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każde naruszenie postanowień niniejszej umowy, 
wymienione w ust. 1 lit.  a) -  b) niniejszego paragrafu, Zamawiający potrącać będzie z 
wynagrodzenia po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie. 

3. Karę umowną w wysokości 1/60 miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
określonego w § 2 ust. 1 umowy,  za każde naruszenie postanowień niniejszej umowy, 
wymienione w ust. 1 lit. c) – d) niniejszego paragrafu, Zamawiający potrącać będzie z 
wynagrodzenia po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie. 

4. Jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 
§10 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113 
poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. 
Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych 
od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) a także z powodu 
niewywiązywania  się tych osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia 
oraz wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób 
wskazanych do realizacji usług), przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane 
osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich, 

2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot 
zamówienia w przypadku gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy  
w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia.; 

3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 
zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

4) zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych 
elementów przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest 
niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron umowy 
lub których strony umowy przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie 
uniknąć i przewidzieć, 

5) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie środków chemicznych 
używanych w celu realizacji zamówienia jedynie na równoważne, jednakże każda 
miana środka chemicznego jest możliwa pod warunkiem uzyskania zgody 
zamawiającego. 

 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, 

pod rygorem nieważności. 
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§11 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
2.  Sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 
4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest pan Maciej 

Łączny.  
 

§12 
Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Załącznik nr 1 – zakres świadczonych usług, 
2) Załącznik nr 2 – oferta wykonawcy. 

 
 

Zamawiający                                              Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  
całodzienne czyszczenie i konserwację ciągów komunikacyjnych; wycieranie kurzu, 
dezynfekcję ścian, podłóg i przybasenia; sprzątanie w toaletach, uzupełnianie na 
bieżąco w papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło w płynie.  
 

II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Obiekt Aquaparku ze względu na specyfikę usług sprzątania został podzielony na 
następujące strefy: 
1. Hala basenowa i część rekreacyjna, hamownia, zjeżdżalnie, klatka schodowa 

zjeżdżalni -  strefa 1; 
2. Odnowa biologiczna - strefa 2, 
3. Natryski, toalety - strefa 3, 
4. Przebieralnie - strefa 4, 
5. Wejścia, holl główny, recepcja, bar, biura, klatka schodowa, widownia - strefa 5. 

 
System sprzątania: 
 
STREFA 1 (metraż 600m2)  – profesjonale środki chemiczne - linia wody, brodziki, obrzeża  
basenu, kratki przelewowe, korytka ściekowe (maszyna ciśnieniowa-dezynfekcja), 
wytwornica piany.  
Mycie i dezynfekcja rynienek przelewowych i kratek zabezpieczających przeprowadzana jest 
3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) na III zmianie. 
 
STREFA 2 (metraż 210 m2) - środki kwaśne, system szmatek, zestaw dwu wiaderkowy, 
mycie i dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych, wytwornica piany. 
 
STREFA 3  (metraż 170 m2) - środki kwaśne, system szmatek, zestaw dwu wiaderkowy, 
wytwornica piany do mycia i dezynfekcji powierzchni pionowych.  
 
STREFA 4 (metraż 190 m2) - system szmatek, zestaw dwu wiaderkowy, środki 
dezynfekujące, mycie ręczne szafek wewnątrz i zewnątrz. 
 
STREFA 5 (metraż 980 m2) - zestaw dwu wiaderkowy, system szmatek, maszyna 
czyszcząca. 
 
UWAGA! 
Każda strefa sprzątana jest za pomocą osobnych mopów. 
 
Sprzątanie we wszystkich strefach oprócz powierzchni wody odbywa się na bieżąco przez 
cały czas otwarcia obiektu, a generalne po zamknięciu (w godzinach nocnych -III zmiana). 
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Wyżej wymienione powierzchnie stref 1 – 5 są powierzchniami poziomymi do 
sprzątania.  
W ofercie należy ująć również sprzątanie powierzchni pionowych (płytki, dekoracje 
wewnętrzne np. skałki itp.) oraz wyposażenia (hamownia, zjeżdżalnie, wanny whirlpool 
(jacuzzi), sauny itp.).  
 
Podane metraże pomieszczeń należy traktować jako informacyjne. Rzeczywiste powierzchnie 
do sprzątania powinny zostać ustalone przez Oferenta podczas wizji lokalnej.  

III.  Wymagania Zamawiającego dotyczące czasu i zakresu świadczenia usługi:  
 

Czas pracy: 
 

a) I zmiana:       6.00 - 14.00, 
b) II zmiana:    14.00 - 22.00, 
c) III zmiana:   22.00 -  6.00 

 
UWAGA: hala basenowa, plaża, brodzik dla dzieci, schody zjeżdżalni - sprzątanie  

i dezynfekcja przeprowadzane są tylko na III zmianie. 

Szczegółowy opis wykonywanych czynności w poszczególnych strefach. 
 
STREFA 1 
 
Mycie i dezynfekcja posadzki otoczenia niecki jest wykonywana codziennie na III zmianie 
bezpośrednio po wyjściu ostatniego użytkownika z niecki basenu. 
Mycie posadzki otoczenia niecki basenu wykonuje się za pomocą środków myjąco-
dezynfekujących. 
Mycie i dezynfekcję rynienek przelewowych i kratek zabezpieczających przeprowadza się 
trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) na III zmianie.  
Mycie i dezynfekcję wewnętrznych części zjeżdżalni przeprowadza się co  3 dzień.  
Pierwszą czynnością jest zdjęcie kratek zabezpieczających, następnie szorowanie lub 
czyszczenie maszyną wysokociśnieniową przy pomocy środków dezynfekująco - myjących  
w odpowiednim stężeniu. Po wyczyszczeniu rynienki należy spłukać wodą. Czynność mycia  
i dezynfekcji wanien Whirpool (jacuzzi) oraz basenu zjeżdżalni (hamownie) jest wykonywana 
codziennie na III zmianie po opuszczeniu pomieszczeń basenu przez ostatniego użytkownika. 
Należy bardzo dokładnie umyć i zdezynfekować ściany i rynienki przelewowe wanien 
Whirpool i basenu zjeżdżalni za pomocą środka myjąco-dezynfekującego.  
Mycie linii wodnej obydwu niecek basenu przy użyciu odpowiednich preparatów.  
 
WAŻNE! 
WYMIENIONE CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONYWAĆ BARDZO OSTROŻNIE, ABY 
NIE SPOWODOWAĆ DOSTANIA SIĘ ŚRODKÓW MYJĄCYCH DO WODY 
ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W NIECKACH. 
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Okresowo w razie potrzeb przeprowadza się również mycie i dezynfekcję widowni oraz 
wszystkich fotelików plastikowych znajdujących się na hali basenowej, widowni oraz drzwi  
i powierzchni oszklonych. 
 
STREFA 2 
 
Czynność mycia i dezynfekcji solariów oraz saun i jacuzzi jest wykonywana codziennie 
wieczorem po opuszczeniu pomieszczeń basenu przez ostatniego użytkownika.  
Należy bardzo dokładnie umyć i dokonać dezynfekcji powierzchni solariów i sauny. 
Powierzchnię podłogi należy umyć i zdezynfekować środkiem dezynfekująco - myjącym. 
 
STREFA 3 
 
Czynność mycia i dezynfekcji pomieszczeń natrysków i toalet jest wykonywana codziennie 
wieczorem po opuszczeniu pomieszczeń basenu przez ostatniego użytkownika. 
Należy dokładnie umyć i dokonać dezynfekcji wszystkich urządzeń, armatury oraz 
powierzchni pionowych. Dezynfekcję należy wykonać środkiem dezynfekująco - myjącym. 
Należy dokładnie umyć i przeprowadzić dezynfekcję podłogi wymienionych pomieszczeń.  
W trakcie użytkowania strefy 2 w czasie I i II zmiany należy wykonywać na bieżąco mycie  
i zbieranie wody oraz zanieczyszczeń z powyższych pomieszczeń oraz mycie luster i innych 
elementów, a także opróżniać kosze na śmieci. 
 
STREFA 4 
 
Czynność mycia i dezynfekcji pomieszczeń przebieralni jest wykonywana codziennie 
wieczorem po opuszczeniu pomieszczeń basenu przez ostatniego użytkownika. 
Należy otworzyć wszystkie szafki i dokładnie umyć i dokonać dezynfekcji szafek, siedzisk 
oraz ścian przebieralni. Dezynfekcji należy wykonać płynem dezynfekująco - myjącym. 
Należy bardzo dokładnie umyć i przeprowadzić dezynfekcję podłogi w przebieralniach.  
W trakcie użytkowania przebieralni w czasie I i II zmiany należy wykonywać bieżące mycie  
i zbieranie wody oraz zanieczyszczeń z pomieszczeń przebieralni oraz mycie luster i innych 
elementów (suszarki itp.), a także opróżniać kosze na śmieci. 
 
STREFA 5 
 
Czynność mycia i dezynfekcji podłogi holu, korytarzy, klatek schodowych i wiatrołapów 
przeprowadzana jest codziennie i polega na myciu i dezynfekcji podłóg przy pomocy środka 
myjąco - dezynfekującego i mopa oraz przy pomocy szorowarki w przypadku holu 
wejściowego. W ramach tych czynności należy również opróżnić kosze na śmieci.  
Ponadto należy utrzymać w czystości wszystkie powierzchnie oszklone.  
Gruntowne sprzątanie tej strefy odbywa się na III zmianie.  
Na I i II zmianie wykonuje się czynności sprzątania na bieżąco aby przez cały czas otwarcia 
Aquaparku było czysto. 
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WAŻNE! 
WE WSZYSTKICH STREFACH NIE WOLNO DOPUSZCZAĆ DO POWSTANIA 
ZASTOIN WODNYCH. 
 
IV. Wyszczególnienie prac związanych z utrzymaniem czystości na Aquaparku  

w Jarocinie: 
 
a) mycie podłogi w holu i ciągach komunikacyjnych;  
b) ścieranie kurzu z grzejników, parapetów, gaśnic;  
c) uzupełnianie środków higieny; 
d)  mycie wejścia-szyby, ramy, podłoga, schody;  
e) czyszczenie wycieraczek i maty wejściowej;  
f) opróżnianie pojemników na śmieci;  
g) mycie i dezynfekcja ławek w holu;  
h) mycie i dezynfekcja drzwi i ram wszystkich pomieszczeń; 
i)  mycie i dezynfekcja łazienek i toalet na holu;  
j) mycie kloszy;  
k) czyszczenie podłogi i schodów;  
l) czyszczenie kaloryferów. 
m) mycie szatni(dezynfekcja szafek);  
n) mycie ścian w szatni;  
o) wycieranie kurzu z góry szafek(dezynfekcja);  
p) mycie drzwi przebieralni(dezynfekcja);  
q) mycie toalet, zlewów, dozowników, klamek, luster (dezynfekcja); 
r) mycie kloszy, włączników światła;  
s) mycie i dezynfekcja natrysków;  
t) mycie i dezynfekcja podłogi i ścian w pokoju odpoczynku; 
u) mycie i dezynfekcja pomieszczeń solarium; mycie i dezynfekcja sauny fińskiej, 

parowych, wanien whirlpool (jacuzzi), zjeżdżalni oraz innych elementów wyposażenia 
oraz dekoracji, 

v) inne czynności wyszczególnione w punkcie IV SIWZ.   
 

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej myte są codziennie na III zmianie odpowiednimi 
środkami. 
Ponadto mycie powierzchni oszklonych w części trudnodostępnej (powyżej 2m) cztery razy  
w roku - raz na kwartał. 
 
V. Inne czynności związane ze świadczeniem usług objętych przedmiotem  

zamówienia: 
 

1. Zamykanie drzwi i okien. 
2. Gaszenie świateł po zakończonej pracy. 
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3. Wyłączanie z prądu podgrzewaczy wody, grzejników, czajników, odbiorników 
radiowych itp. 

4. Informowanie o niebezpieczeństwach i zagrożeniach w budynku. 
5. Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego mają prawo prowadzić w każdym 

czasie kontrolę jakości świadczonych usług przez Wykonawcę, będących 
przedmiotem zamówienia.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac objętych przedmiotem 
zamówienia sprzętem, będącym w jego dyspozycji i własnymi środkami czystości, 
odpowiednimi do charakteru obiektu, stosując w swojej pracy odpowiednie urządzenia 
i technologie.  
Środki stosowane do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem winny 
posiadać karty charakterystyki.  
Niedopuszczalne jest modyfikowanie stosowanych środków czyszczących niezgodnie 
z instrukcją ich użytkowania np. przez ich niewłaściwe rozcieńczanie. 
Wykonawca ma obowiązek przechowywać w miejscu realizacji zamówienia  
i udostępniać na każde żądanie Zamawiającego aktualne atesty i karty charakterystyki 
substancji i preparatów chemicznych stosowanych do wykonania prac objętych 
niniejszym zamówieniem.  
Wykonawca musi dołączyć do oferty w momencie jej składania wykaz wszystkich 
środków.  

7. Reklamacje co do jakości wykonywanych przez Wykonawcę prac będą zgłaszane 
najpóźniej w następnym dniu roboczym po wykonaniu pracy, w przeciwnym 
przypadku wykonane prace uznaje się za wykonane należycie i przyjęte przez 
Zamawiającego.  

8. W przypadku stwierdzenia wad i uchybień dotyczących wykonanej usługi  
i konieczności wykonania poprawek, wykonawca zobowiązuje się wykonać bez 
dodatkowego wynagrodzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
W przypadku czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Aquaparku, 
Wykonawca zobowiązuje się usunąć stwierdzone wady i uchybienia w ciągu 30 minut 
od chwili zgłoszenia. 

9. Przelewy basenowe i kratki przelewowe należy myć codziennie przy użyciu 
właściwych środków czyszczących. Czyszczenie i pielęgnacja szatni i przybasenia ma 
zasadniczy wpływ na stan higieniczny pływalni. Pomieszczenia szatni, co najmniej 
kilka razy dziennie muszą być myte wodą z dodatkiem środków myjąco-
dezynfekujących. Niedopuszczalne jest pojawianie się zastoin wodnych, które muszą 
być na bieżąco usuwane. Po dniu eksploatacji powierzchnie przybasenia muszą być 
umyte wodą z dodatkiem środków myjąco-dezynfekujących, takich jak w przypadku 
niecki basenowej oraz wytarte. 

10.  Zalecenia dotyczące personelu:  
Personel sprzątający Aquapark ze względu na specyfikę obiektu musi być 
przeszkolony w zakresie BHP na tego typu obiektach.  
Każdy z pracowników zobowiązany jest do posiadania aktualnej pracowniczej 
książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.  
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Ilość osób sprzątających powinna być dostosowana do ilości zadań, które muszą być 
wykonane - określenie tej ilości należy do wykonawcy, a także powinien być 
wyposażony w estetyczną odzież ochronną z widoczną nazwą (logo) firmy. 
 

 
VI. ŚRODKI CHEMICZNE UŻYWANE DO MYCIA I DEZYNFEKCJI : 

Charakterystyki wyrobów. 

1. Skoncentrowany kwaśny środek do usuwania osadów z kamienia i rdzy i innych 
silnych zabrudzeń z obrzeży basenów, sanitariatów i innych powierzchni 
posiadający kartę charakterystyki wyrobu,  
np. Calcid Kombi, Reinfix Rapie, Fliser K Super lub równoważne.     
 

2. Kwaśny preparat do codziennego usuwania zabrudzeń z powierzchni pokrytych 
płytkami, posiadający kartę charakterystyki wyrobu, 
 np. Calcid TK-4, Compactal, Fliser K lub równoważne. 
 

3. Zasadowy koncentrat do usuwania osadów posiadający kartę charakterystyki 
wyrobu,  
np. Alkasol Uni, Banisol A, Fliser A  lub równoważne. 
 

4. Skoncentrowany preparat zasadowy do usuwania tłustych osadów na linii wodnej 
w basenach kąpielowych posiadający kartę charakterystyki wyrobu, np. Alkasol 
Super, Randklar, Randrani Super lub równoważne.    

5. Preparat do dezynfekcji powierzchni około basenowych i powierzchni pokrytych 
glazurą posiadający kartę charakterystyki wyrobu,  
np. Dermacid, Sanitsan, Desofect Forte lub równoważne.  
 
 

6. Płynny środek do czyszczenia elementów stal szlachetnej posiadający  
kartę charakterystyki wyrobu,  
np. Spezialreiniger, Chronikol  lub równoważne. 
 

7. Bakteriobójczy środek do czyszczenia saun – elementy drewniane posiadający 
kartę charakterystyki wyrobu,  
np. Saunareiniger, Dampfbadreiniger, Chemosan, Dakon S  lub równoważne.  

 
8. Środek dezynfekujący do solariów, posiadający kartę charakterystyki wyrobu, np. 
Desofect Solar, Sol-Clear, Destractyl lub równoważne. 
 

UWAGA:  
 
 Biorąc pod uwagę odpowiednie zabezpieczenie powierzchni pokrytych glazurą należy 

stosować środki myjąco – dezynfekujące zamiennie kwaśne, a następnie zasadowe.  
 Wykonawca powinien posiadać pralkę do prania szmatek i mopów lub posiadać 



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie 

Aquaparku  w Jarocinie” 
 

13 
 

umowę z pralnią.  
 Wykonawca powinien wyposażyć swoich pracowników sprzątających halę basenową  

w kapoki.  
 Wykonawca zabezpiecza na swój koszt odpowiedni sprzęt służący do efektywnego 

wykonania świadczonej usługi.  
 Wykonawca reprezentuje Zamawiającego przed właściwymi organami nadzoru 

sanitarnego, ponosi odpowiedzialność za utrzymanie odpowiedniego stanu czystości, 
porządku oraz warunków sanitarnych obiektu.  

 
UWAGA: Na etapie realizacji umowy istnieje możliwość zamiany środków chemicznych na 

równoważne. Każda zmiana środka chemicznego jest możliwa pod warunkiem 
uzyskania zgody Zamawiającego.  
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................................................ 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 
 

 
WYKAZ USŁUG ZREALIZOWANYCH  
W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT 

 

Przedmiot zamówienia Data i miejsce 
realizacji usługi Zamawiający Wartość 

brutto 
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

6. 
 

   

7. 
 

   

8. 
 

   

9. 
 

   

10. 
 

   

 
 
W załączeniu …….*  dokumentów potwierdzających, że w/w usługi zostały 
wykonane należycie lub są wykonywane  
 
............................ , dn. ..................... . 
 

                                                   ........................................................... 
                                                                                  (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo) 

  

* ilość 
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................................................ 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)   
 

POTENCJAŁ TECHNICZNY 
SPORZĄDZIĆ WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, NARZĘDZI DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG  

W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI. 
 

Nazwa urządzenia technicznego Liczba jednostek 
Informacja o podstawie 

dysponowania sprzętem – forma 
władania  

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
 
 
 
............................ , dn. ..................... . 

                                                        ........................................................... 
                                                                                       (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo) 


