Załącznik nr 1 do Zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MYCIE OKIEN WYSOKOŚCIOWYCH
w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, w lokalizacjach przy
ul. Arkońskiej 4 i przy ul. Sokołowskiego 11.
1. Obszar zamówienia:
1.1. Okna fasadowe i okna elewacyjne w lokalizacji ul. Arkońska 4 o łącznej powierzchni 1 137 m2.
1.1.1.
Budynek L-M
1.1.2.
Budynek A
1.1.3.
Budynek B
1.1.4.
Budynek D-E
1.1.5.
Budynek HP
1.1.6.
Budynek P
1.2. Okna elewacyjne i szklane elementy elewacji w lokalizacji ul. Sokołowskiego 11 o łącznej
powierzchni 3 200 m2.
1.2.1.
Budynek Oddziałów Szpitalnych – nowe skrzydło środkowe
2. Elementy usługi:
2.1. Mycie okien wysokościowych.
2.2. Mycie okien z poziomu gruntu.
2.3. Mycie szklanych elementów elewacji.
2.4. Usługa wykonywana jest po obu stronach powierzchni okien– zewnętrznej i wewnętrznej.
2.5. Czyszczenie ram i parapetów okiennych.
3. Sposób wykonania:
3.1. Usługa zostanie wykonana zgodnie ze sztuką w zakresie wykorzystania metody alpinistycznej
lub przy użyciu podnośnika.
3.2. Dostosowanie metody i techniki wykonania usługi pozostanie po stronie Wykonawcy.
Zamawiający umożliwi dokonanie wizji podmiotu zamówienia przed terminem składania
ofert.
3.3. Usługa wykonywania będzie dwa razy w roku - po okresie zimowym i po okresie letnim,
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3.4. Wykonawca zapewni wykonanie usługi w sposób niekolidujący z podstawową działalnością
Szpitala. W przypadku powstania zabrudzeń powierzchni wewnątrz lub na zewnątrz
budynków, w związku z wykonywaniem usługi podstawowej Wykonawca usunie je
niezwłocznie, bezpośrednio po zakończeniu prac w danym dniu.
3.5. Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności, w zakresie
obejmującym usługi będące przedmiotem zamówienia.
4. Materiały i sprzęt:
4.1. Wykonawca zapewni wszystkie potrzebne materiały i sprzęt oraz osoby do prawidłowego
i bezpiecznego wykonania usługi w cenie ofertowej.
4.2. Zamawiający preferuje wykonanie usługi przy wykorzystaniu myjek umożliwiających mycie
bez zastosowania detergentów, jednakże w przypadku stosowania detergentów,
Zamawiający wymaga, aby były bezpieczne dla środowiska naturalnego i nie powodowały
zniszczeń przy zetknięciu z roślinnością.
5. Pozostałe wymagania:
5.1. Zatrudnienie przez Wykonawcę osoby, do zadań której należy:
zapewnianie stałego nadzoru nad personelem świadczącym usługę,
ustalanie harmonogramów pracy pracowników w przedmiotowych lokalizacjach,
odbiór prac bezpośrednio po ich wykonaniu,
zapewnianie możliwości całodobowego kontaktu z Zamawiającym.
5.2. Osoby wykonujące przedmiotową usługę zobowiązane są posiadać orzeczenie lekarskie
potwierdzające przejść specjalistyczne badania lekarskie wykonywane na podstawie
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w Kodeksie pracy (j.t. Dz. U. 2016 poz. 2067).
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