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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich
w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 10, 70-800 Szczecin, w skład których wchodzą: biuro, serwerownia,
pomieszczenie socjalne, łazienka, korytarze o łącznej powierzchni ok. 208m².
Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: pani Bożena Kula, e-mail: Bozena.kula@imgw.pl
2. ZAKRES USŁUGI SPRZĄTANIA
Sprzątanie pomieszczeń obejmuje:
1. Raz w tygodniu sprzątanie pomieszczenia socjalnego, serwerowni i korytarza: odkurzanie podłóg
(terakota), opróżnianie koszy na śmieci z wymiana worków, mycie podłóg płynami
przeznaczonymido tego celu, przecieranie (odpowiednim produktem przeznaczonym do tego celu)
biurek i stołów, mebli biurowych (szafy, regały, półki itp.); parapetów, blatów, bieżące usuwanie
plam, zabrudzeń z mebli, czyszczenie zlewu na stacji;
2. Raz w tygodniu: usuwanie kurzu z lamp, dekoracji, odkurzanie mebli tapicerowanych (kanapa
pokryta materiałem obiciowym, 5 foteli i 4 krzesła biurowe pokryte materiałem obiciowym).
3. Raz w miesiącu: mycie drzwi pokojowych (6 sztuk) oraz grzejników (7 sztuk).
4. Dwa razy w tygodniu sprzątanie pomieszczenia biura, odkurzanie podłóg (terakota), opróżnianie
koszy na śmieci z wymiana worków, mycie podłóg płynami przeznaczonymi do tego celu,
przecieranie(odpowiednim produktem przeznaczonym do tego celu) biurek i stołów, mebli
biurowych (szafy, ragały, półki itp.), parapetów, blatów, usuwanie plam oraz zabrudzeń z mebli.
Sprzątanie korytarzy obejmuje:
Raz w tygodniu odkurzanie i mycie podłóg (terakota), także wycieranie mebli znajdujących się na
wewnętrznym korytarzu.
Sprzątanie toalety obejmuje:
1. Raz w tygodniu czyszczenie i mycie armatury oraz urządzeń sanitarnych środkami czyszczącymi,
antybakteryjnymi, odkurzanie i mycie podłóg, luster, opróżnianie koszy na śmeci z wymiana worków.
2. Raz w tygodniu mycie glazury, drzwi i kaloryfera.
Mycie okien obejmuje:
1. Raz w roku mycie dwóch okien znajdujących sie w biurze, jednego w serwerownii i jednego
w łazience (termin ustalony z Zamawiającym) Mycie okien obejmuje: mycie szyb (wewnątrz i na
zewnątrz), ram, parapetów.
2. Czyszczenie moskitier 1 raz w roku w trakcie mycia okien – termin ustalony z Zamamawiajacym.
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3. POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI UMOWY
3.1.
Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom ochrony indywidualnej
(obuwie, fartuch, rękawiczki, ubranie robocze). Pracownicy, którzy będą wykonywać prace na
wysokości (mycie okien) muszą być odpowiednio przeszkoleni.
3.2.
Praca na wysokości w rozumieniu przepisów BHP jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej
się na wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Mycie okien, lamp - żyrandoli
w obiektach Zamawiającego nie wymaga technik alpinistycznych lub podnośnika ale nie ma możliwości
mycia okien, usuwania kurzu z lamp i przeszkleń z poziomu podłogi bez podwyższenia: schodki,
drabina. Wysokość pomieszczeń ok. 3,00m.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
4.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
4.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie;
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