
                                                                                                                                                   

Postępowanie nr BZP.2421.45.2016.JS 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia  
 

 Wykaz powierzchni, zakres prac porządkowych przewidzianych na posesji  Instytutu 

Astronomicznego przy ul. Kopernika 11  we  Wrocławiu. 

 

I. Powierzchnie przeznaczone do codziennego sprzątania (usuwania śmieci): 

a) 650 m2 chodników z nawierzchnią betonową (chodniki zaznaczone          

są kolorem niebieskim na schemacie posesji).  

b) 1350 m² trawników wzdłuż ogrodzenia i wzdłuż dojścia do budynku 

„D” (trawniki zaznaczone są kolorem zielonym i symbolami od T1              

do T6 na schemacie posesji). 

Uwaga: z uwagi na charakter instytucji ilość śmieci bardzo mała. 

 

II. Codzienne utrzymanie w okresie zimowym:  

a) odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników o łącznej powierzchni 

650 m2 przed rozpoczęciem pracy (przed godz. 08:00 oraz dodatkowo 

powtarzanie tych czynności w razie konieczności) (chodniki 

zaznaczone są kolorem niebieskim na schemacie posesji) 

b) odśnieżanie tarasów o powierzchni 149 m² na budynku „A” (budynek 

oznaczony jest symbolem A na schemacie posesji) 

c) odśnieżanie dróg dojazdowych do budynków oraz parkingu o łącznej 

powierzchni 500 m2 (drogi i parking zaznaczone są kolorem żółtym              

i symbolem P na schemacie posesji). 

 

III. Prace wykonywane cyklicznie, w terminach uzgodnionych z kierownikiem 

obiektu: 

 

1. Jeden raz w tygodniu sprzątanie dróg dojazdowych do budynków oraz parkingu 

o łącznej powierzchni 500 m2 (drogi i parking zaznaczone są kolorem żółtym         

i symbolem P na schemacie posesji). 

2. Jeden raz w miesiącu sprzątanie śmieci z powierzchni 7000 m² (powierzchnie 

zaznaczone kolorem zielonym i symbolami od  T1  do T6 na schemacie 

posesji).   

Uwaga: z uwagi na charakter instytucji ilość śmieci bardzo mała. 

3. Jeden raz w miesiącu czyszczenie rynien oraz rur odprowadzających, włącznie  

z czyszczeniem koszy (wybieranie liści i innych nieczystości), w pięciu 



budynkach (zaznaczonych symbolami A, B, C, D i E na schemacie posesji) oraz 

dodatkowo po dwa razy w październiku, listopadzie i grudniu w budynku „A”              

i „D”. Długość rynien 205 mb. 

4. Co najmniej sześciokrotnie w ciągu roku (w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, 

sierpniu i wrześniu) koszenie trawy z powierzchni 8750 m² (powierzchnie 

zaznaczone kolorem zielonym oraz symbolami od T1 do T6 na schemacie 

posesji). Zleceniobiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia 

skoszonej trawy z terenu Instytutu Astronomicznego. 

                    W przypadku zaoferowania w ofercie częstszego koszenia i wywozu                       

trawy, terminy zostaną uzgodnione z kierownikiem administracji. 

                    Maksymalna ilość koszenia i wywozu trawy w trakcie sezonu – 10 razy. 

5. Trzy razy w roku, w miesiącach: październiku, listopadzie i grudniu grabienie 

liści z części terenu posesji o łącznej powierzchni ok. 10500 m2 (powierzchnie 

zaznaczone kolorem zielonym i szarym oraz symbolami od T1 do T 6 i K          

na schemacie posesji;). Zleceniobiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego 

usunięcia zgrabionych liści z terenu Instytutu Astronomicznego. 

6. Dwa razy do roku (w maju i sierpniu) plewienie chodników o powierzchni             

650 m2 oraz wycinanie gałęzi krzewów i drzew utrudniających poruszanie się 

po chodnikach (chodniki zaznaczone są kolorem niebieskim na schemacie 

posesji).  

7. Dwa razy w ciągu roku (w maju i lipcu) koszenie trawy z powierzchni 2100 m² 

(obszar zaznaczony kolorem czarnym i symbolem O na schemacie posesji). 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia skoszonej trawy     

z terenu Instytutu Astronomicznego.  

8. Bieżąca pielęgnacja krzewów ozdobnych na terenie całej posesji. 

9. Bieżąca pielęgnacja drzew owocowych i ozdobnych na terenie całej posesji.  

 

Środki które musi zapewnić wykonawca usługi w ramach jej      

wykonywania: 

 

1. Sprzęt i narzędzia. 

2. Odzież robocza. 

3. Worki na odpady. 

4. Piasek.  

5. Skrzynia na piasek. 

 

Uwaga: nie dopuszcza się stosowania soli ani innych środków chemicznych.  

 



                                                                                                                                                   

Zamawiający udostępnia  bezpłatnie pracownikom Wykonawcy  pomieszczenie gospodarcze 

na sprzęt i narzędzia. 

 

Usługa wykonywana będzie od poniedziałku do piątku do godziny 730.  

 

W okresie zimowym sprzątanie powtarzane w ciągu doby - w zależności od panujących 

warunków atmosferycznych (ciągi komunikacyjne muszą być odśnieżane i posypywane piaskiem 

na bieżąco). 

 

Zamawiający wymaga aby usługa wykonywana była przez  co najmniej 2 osoby. 

 

Łączna powierzchnia  objęta sprzątaniem wynosi: 

a) posesja -  10.500 m2. 

b)   rynny – 205 mb. 

 

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej z możliwością dokonania własnych pomiarów      

od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00, po uprzednim kontakcie z 

Panem inż. Adamem Markiewiczem, pod numerem telefonu: 71-337-80-79 lub 

kom.: 508 714 281. 

 

 




