Załącznik nr 1
do zaproszenia do składnia ofert Fin. 26-10/2017
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach
Sądu Rejonowego w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45 (budynek
A i B) wraz z przyległym do nich terenem. Usługa obejmuje sprzątanie pomieszczeń
oraz utrzymanie czystości na przyległym terenie wraz z koszeniem trawy, a w okresie
zimy usługą odśnieżania ciągów komunikacyjnych i parkingu.

1.1. Sprzątanie w dni robocze (pięć dni w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku oraz
w soboty uznane przez Zamawiającego za dni pracy) po godz. 16.00 za wyjątkiem kasy,
magazynów, archiwów, składnic ksiąg wieczystych, które mają być sprzątane w obecności
pracownika Sądu i w godzinach pracy Sądu oraz utrzymanie w czystości za pomocą środków
i urządzeń własnych:
a) pokoi,
b) korytarzy,
c) holi,
d) klatek schodowych,
e) sanitariatów,
f) sal rozpraw,
g) pomieszczeń gospodarczych w budynku Sądu.
1.2.

Zakres czynności obejmuje w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ręczne czyszczenie powierzchni,
odkurzanie podłóg i mebli oraz opróżnianie koszy wraz z wymianą worków,
usuwanie wszelkich miejscowych zabrudzeń,
mycie fliz, okładzin ściennych, poręczy i cokolików oraz parapetów wewnętrznych,
mycie opraw oświetleniowych (dwa razy w ciągu obowiązywania umowy),
mycie drzwi wejściowych i wewnętrznych ( min. raz w miesiącu),
mycie sanitariatów i urządzeń sanitarnych wraz z dezynfekcją,
utrzymywanie w czystości i odśnieżanie, także przy użyciu ciężkiego sprzętu (wraz
z wywozem śniegu, liści, śmieci powstałych w trakcie zamiatania) terenu o
powierzchni utwardzonej wokół budynku Sądu (parking, drogi, chodniki),
i) opróżnianie niszczarek dokumentów,
j) sprzątanie dźwigu osobowego ( min. raz w miesiącu),,
k) podlewanie kwiatków pokojowych oraz ich czyszczenie z kurzu,
l) bieżące utrzymanie w czystości lodówek (7 szt.),
m) koszenie i podlewanie trawy na zieleńcach znajdujących się wokół budynków oraz
wywóz skoszonej trawy, przycinanie krzewów i drzewek.
n) utrzymanie terenów zielonych ma odbywać się w miesiącach IV-X (w razie
sprzyjającej pogody),
o) czyszczenie tablic informacyjnych, znaków i oznaczeń informacyjnych,
p) czyszczenie luster,
q) mechaniczne i ręczne odkurzanie regałów i akt w archiwum Sądu,
r) czyszczenie maszynowe korytarzy i innych ciągów komunikacyjnych (min. raz w
miesiącu),

s) mycie kaloryferów.
1.3. Mycie dwustronne okien (wraz z parapetami zewnętrznymi, ościeżnicami
i framugami) – dwa razy w ciągu obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym
między stronami. Mycie okien uruchamiane będzie na życzenie zamawiającego.
1.4.

Wykaz powierzchni:
a) powierzchnia łączna budynków:
2.883 m2
b) powierzchnia utwardzona:
600 m2
c) powierzchnia łączna przeszkleń (jednostronna okien i drzwi przeszklonych): 1.297 m2
d) powierzchnia łączna terenów zielonych: 400 m2

2. Uwagi
2.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę ze szczególną starannością,
w szczególności winien mieć na względzie, że dobór środków czystości winien być
dostosowany do materiału z jakiego wykonane są powierzchnie sprzątane. Zważyć należy, iż
podłoga winylowa znajdująca się w większości pomieszczeń budynku wymaga pielęgnacji
delikatnymi środkami usuwającymi zabrudzenia miejscowe. Pozostałe powierzchnie
podłogowe zastosowane w budynku: wykładzina dywanowa, płytki ceramiczne, panele
podłogowe (środki służące do pielęgnacji tych powierzchni winny być dostosowane do
ogólnych zasad przyjętych do sprzątania w/w powierzchni). Dotyczy to również środków
stosowanych do zwalczania oblodzeń, które nie degradują środowiska i nie niszczą podłoża.
Przedmiot zamówienia nie uwzględnia prania wykładzin. Nadto Wykonawca powinien
uwzględnić, iż schody zewnętrzne Sądu oraz wewnętrzne w budynku B zbudowane są
z piaskowca Mucharz stąd środki do jego pielęgnacji winny być dostosowane do struktury
i właściwości kamienia. Zamawiający udostępni Wykonawcy instrukcję mycia i konserwacji
niektórych powierzchni.
2.2. Środki czystości, artykuły higieniczne i produkty chemiczne używane przez Wykonawcę
będą wysokiej jakości, biologicznie neutralne oraz będą posiadały karty charakterystyki
zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z dn. 11 stycznia 2001 r. o substancjach
i preparatach chemicznych (j. t. Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1222 z późn. zm.). Wyposażenie
sanitariatów należy do obowiązków Wykonawcy. Wyposażenie winno uwzględniać
następujące parametry:
a) papier toaletowy (rozpuszczalny) – według danych Zamawiającego, średnie roczne
zużycie ok. 1.200 rolek szerokość 9 cm, śr. 19 cm),
b) ręczniki papierowe (zrywane, nie w rolce, dostosowane do zainstalowanych
w pomieszczeniach podajników) – według danych Zamawiającego, średnie roczne
zużycie ok 3000 opakowań po 200 listków- składane typ ZZ, białe, jednowarstwowe
bezzapachowe, wym23x25 cm np. Merida Klasik lub równoważne),
c) mydło w płynie (z balsamem) – według danych Zamawiającego, średnie roczne
zużycie ok. 200 litrów,
d) kostki zapachowe żelowe instalowane w muszli – według danych Zamawiającego,
średnie roczne zużycie ok. 500 szt.,
e) zapasy do automatycznych odświeżaczy powietrza „Merida” o zapachu uzgodnionym
z Zamawiającym – według danych Zamawiającego, średnie roczne zużycie ok. 54 szt.,
f) baterie (LR-20) do automatycznych odświeżaczy powietrza (w jednym odświeżaczu
mieści się 2 baterie, Sąd posiada aktualnie 9 szt. odświeżaczy) – według danych

Zamawiającego, średnie roczne zużycie ok. 36 szt.),
g) płyn do dezynfekcji WC – według danych Zamawiającego, średnie roczne zużycie ok.
180 litrów.
h) ręcznik papierowy kuchenny biały w rolce (dwuwarstwowy, min 70 listków w rolce) –
średnie zużycie roczne – 300 rolek.
2.3. Około 80% powierzchni przeszklonej w budynku stanowią powierzchnie przeszklone
na wysokości 3 kondygnacji (około 10 metrów), natomiast pozostałe 20% powierzchni
przeszklonych to okna w pomieszczeniach biurowych, sanitariatach, archiwum znajdujących
się na wysokościach dopuszczonych przepisami ustawy Prawo Budowlane.
2.4. Wykonawca w razie potrzeby (szczególnie w okresie zimowym) zobowiązany jest do
utrzymania czystości w ciągu dnia w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia.
2.5. Zamawiający dysponuje pomieszczeniem dla osób sprzątających. Udostępnia także
pomieszczenie na przechowywanie środków czystości i zmagazynowanie sprzętu do
sprzątania.
2.6. Zamawiający informuje, iż stan techniczny budynków przedstawia się w następujący
sposób:
BUDYNEK „A” – stan techniczny bardzo dobry (generalny remont w 2006 r.)
BUDYNEK „B” – stan techniczny bardzo dobry (budynek wybudowany w 2006 r.)
2.7. Opróżnianie koszy na korytarzach ma być wykonywane w miarę ich zapełniania się.
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia 1 osoby sprzątającej na bieżąco w godzinach
11.00 – 15.00.
2.8. Zamawiający zaznacza, iż sprzątanie terenów utwardzonych winno odbywać się
w godzinach rannych (przed otwarciem Sądu).
2.9. Zamawiający informuje, iż zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu
Wykonawcy powinni zapoznać się z obiektami we własnym zakresie, aby sformułować
i skalkulować w ofercie ewentualne utrudnienia, które w ich ocenie mogą mieć miejsce przy
wykonywaniu prac będących przedmiotem zamówienia.

