
radom 
siła w precyzji 

Znak sprawy: DT. 26.7.2018.AW2 i DZ.26.9.2018.PŁ Radom, dnia 06.12.2018 r. 

ZAPYTANIE CENOWE 
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: 

I. Usługi obsługi i utrzymania szaletów miejskich o powierzchni użytkowej ok. 35,5 m2, zlokalizowanych 
w budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja / Żeromskiego 35 w Radomiu. 

II. Usługi obsługi i utrzymania w czystości min. 2 razy w tygodniu wraz z kosztami wynajmu 6 szt. kabin 
sanitarnych które zostaną ustawione na terenie Miasta Radomia we wskazanych lokalizacjach tj. : 
3 kabiny - Park Planty ul. Jaracza oraz Park Planty ul. Kościuszki 
2 kabiny - Park Kościuszki ul. Słowackiego 
1 kabina - Skwer obok DT. SENIOR ul. PI. Jagielloński 

Usługa określona w w/w punkcie I. obejmuje : pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych, pomieszczenie 
WC dla kobiet, pomieszczenie WC dla mężczyzn, pomieszczenie gospodarcze, przedsionki do pomieszczeń, 
bezpośrednio przylegający teren zewnętrzny przed wejściem do szaletów oraz wzdłuż w/w przedsionków. 
Czas pracy szaletów: codziennie : 

10°°- 22°° w okresie 01.04.2019 r. - 30.10.2019 r. 
S 0 0 ^ 0 0 wokresie 01.01.2019 r. - 31.03.2019 r. i 01.11.2019 r. - 31.12.2019 r. 

Wykonawca zapewnia stałe sprzątanie kabin, ich mycie, odkażanie, dezynfekcję oraz na bieżąco uzupełnia 
papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydła w płynie, środki czyszczące i dezynfekujące, niezbędne dla 
użytkowników szaletu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny szaletów, sprawność 
urządzeń sanitarnych, oświetlenia i ogrzewania. Ewentualne szkody powstałe w wyniku eksploatacji 
Wykonawca pokrywa własnym kosztem. Koszty wody i ścieków oraz energii elektrycznej, zużytej na potrzeby 
szaletów miejskich ponosi Zamawiający, a Wykonawca zobowiązany jest do ich racjonalnego i oszczędnego 
zużycia oraz gospodarowania nimi. Dopuszczalny jest pobór opłat od użytkowników w kwocie do 1,50 zł. 

Usługa określona w w/w punkcie II. obejmuje: ustawienie w miejscach wyznaczonych przez 
Zamawiającego 6 szt. kabin sanitarnych z umywalkami oraz ich systematyczne opróżnianie. 
Wykonawca zapewni: 
- pracownika odpowiedzialnego za nadzór oraz utrzymanie w należytej czystości kabin (tj. mycie , odkażanie 

i dezynfekcja) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz oraz sprzątania najbliższego ich otoczenia min. dwa razy 
w tygodniu zgodnie z przyjętym harmonogramem, 

- na bieżąco uzupełnianie papieru toaletowego , mydła , ręczników papierowych oraz wody. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny kabin sanitarnych z umywalkami, ewentualne szkody 
powstałe w wyniku eksploatacji pokrywa własnym kosztem i staraniem. 
Korzystanie przez społeczeństwo z kabin sanitarnych z umywalkami stanowiących przedmiot niniejszego 
zamówienia jest bezpłatne, Wykonawca nie może pobierać żadnych opłat za korzystanie z nich. 

1. Realizacja zamówienia określonego w w/w punktach I. i II. nastąpi w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 
2. Ofertę należy złożyć do 13.12.2018 r. do godz. 10.00 do 

Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26 - 600 Radom 
a) osobiście b) listem poleconym c)faxem nr 48 331 02 74 d) pocztą e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl  
UWAGA ! Dokumenty przesłane Zamawiającemu przez Oferenta/Wykonawcę e - mailem - tylko w formacie PDF. 

3. Warunki płatności: w cyklu miesięcznym, przelew w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę 
do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa ( wzór umowy stanowi załącznik nr 2 dołączony do 
niniejszego zapytania cenowego). Zaakceptowany oraz zaparafowany przez Oferenta /Wykonawcę wzór 
umowy Oferent/Wykonawca musi załączyć do oferty składanej Zamawiającemu w w/w sprawie. 

5. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu z Oferentami/Wykonawcami w sprawie 
niniejszego zapytania cenowego - poniedziałek do piątek 800 -1400 . 
a) w zakresie w/w punktu I. - Kierownik Działu Technicznego tel. 48 331 14 52 lub 797 009 091 
b) w zakresie w/w punktu II.- p.o. Kierownika Działu Zieleni i Konserwacji tel. 48 331 14 52 lub 887 031 415 

6. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wyłącznie na załączniku nr 1 dołączonym 
do niniejszego zapytania cenowego. 
Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP ( zlecenie do 30.000,00 Euro ) i nie jest 
równoznaczne z udzieleniem przez Zamawiającego zamówienia. 
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