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Załącznik nr 3 do SIWZ 
BZP.2711.2.2020.GK 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych przewidzianychna posesji 

przyulicyPrzybyszewskiego 63, 65 we Wrocławiu. 

 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę,  na podstawie 

umowy o pracę,  osób wykonujących wszystkie czynności sprzątania codziennego 

 i cyklicznego wskazane  w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt II - V. 

 

I. Powierzchnie przewidziane do codziennego sprzątania: 

 1. Tereny utwardzone o powierzchni  4436 m 2,  w tym parkingi, drogi 

wewnętrzne, chodnikii teren zbiórki odpadów (kostka betonowa,   

płyta ażurowa Meba). 

 2. Wejścia do budynków w sezonie zimowym, w tym schody, podjazdy dla 

wózków inwalidzkich (nawierzchnia betonowa, kostka betonowa)o powierzchni  

168 m2.   

 3. Alejki (patio, pergola) – o powierzchni 1738m². 

 4. Tereny zielone o powierzchni  7490 m². 

 5. Tereny przylegające do granic nieruchomości -chodniki o powierzchni 735 m2. 

6. Rabaty o powierzchni 850 m2 . 

 

Zakres prac prowadzonych na terenie całej posesji 

II.  Rodzaje czynności: 

1. Sprzątanie i utrzymanie w czystości dróg, chodników, miejsc parkingowych, 

terenów utwardzonych  przyległych do granic   nieruchomości. 

2. Sprzątanie, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. 

 

III.  Zakres sprzątania powierzchni terenów zewnętrznych utwardzonych oraz 

wejść do budynków – sprzątanie codzienne: 

 1. Do codziennych  obowiązków Wykonawcy należy: 

 1.1.  Maszynowe usuwanie liści z dróg i chodników, w tym chodników 

zewnętrznych wokół posesji, 

    1.2.  Zamiatanie alejek, 

    1.3. Opróżnianie koszy zewnętrznych (6 sztuk) ze śmieci oraz wykładanie ich 

  każdorazowo  workami, 
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    1.4. Czyszczenie i utrzymanie w czystości terenów w pobliżu kontenerów na 

śmieci, 

    1.5. Utrzymanie w czystości ławek - 8 sztuk, 

    1.6. W okresie zimowym na bieżąco odśnieżanie wejść, skuwanie lodu, 

 posypywanie piaskiem i chlorkiem wapnia. W razie potrzeby czynność 

musi  być powtarzana. 

1.7. Nabieżąco odśnieżanie i posypywaniepiaskiem i chlorkiem wapnia   terenów 

utwardzonych i w razie konieczności wywóz zalegającego lodu   i śniegu, 

który mógłbyutrudnić sprawną komunikację na terenie obiektu, 

   Uwaga! 

  Stosowanie soli, ze względu na ochroną środowiska jest niedozwolone! 

  1.8. Usuwanie wrastającej trawy, chwastów,samosiejek itp., 

1.9. Bieżące usuwanie opadłych liści z całego terenu zewnętrznego  utwardzonego 

  objętego zamówieniem, 

1.10. Wywóz z obiektu zebranych liści we własnym zakresie i na własny koszt(około 6 

kontenerów o pojemności 8 m3 rocznie). Zabronione jest wrzucanie 

wyszczególnionych powyżejpozostałości do stojących na obiekcie 

kontenerów na śmieci, 

1.11. Likwidacja opadów śniegu nie później niż w ciągu 2 godzin od ichwystąpienia, 

jeśli śnieg pada nieprzerwanie należy usuwać go na bieżąco aż do 

momentu gdy opady zanikną i zalegający śniegzostanie usunięty. 

      1.12. Usuwanie pajęczyn z ogrodzenia i domku gospodarczego. 

      1.13. Usuwanie plakatów z ogrodzenia. 

      1.14. Maszynowe czyszczenie  terenów utwardzonych  o powierzchni 4.436 m2 

(kostka betonowa, płyta ażurowa Meba) z płynów eksploatacyjnych 

(smary, oleje itp.) co najmniej 1 raz  w roku, zgodnie ze złożoną ofertą.  

 

 2. Inne obowiązki: 

  - mycie  4 lamp zewnętrznych – jeden raz w roku. 

 

IV.  Zakres prac związany z utrzymaniem terenów zielonych. 

Pielęgnacja i utrzymanie w czystości powierzchni zielonych – sprzątanie codzienne                     

i cykliczne oraz dyżur pełniony na posesji. 

 

W zakres pielęgnacji terenów zielonych wchodzi: 

1. Koszenie  wraz z wywozem trawy. Koszenie następować będzie4 razy w okresie 

obowiązywania umowy (2  razy w  sezonie): jeden razw czerwcu,  jeden raz                

w październiku.    
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            Zgromadzona w workach trawa musi być wywożona przez Wykonawcę  

na bieżąco. Termin   koszenia trawy będzie każdorazowo uzgadniany z 

kierownikiem obiektu.  

       2.  Usuwanie wszelkich nieczystości (śmieci, liści, połamanych gałęzi itp.),w tym 

usuwanie na bieżąco dużych gabarytów.  

                        Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie kontenera do dużych       

gabarytów. 

3.   Sezonowe nasadzenia kwiatów w doniczkach przy wejściu głównym. 

4.   Wycinanie samosiejek. 

5.  Przycinanie krzewów zgodnie ze sztuka ogrodniczą. 

6. Przycinanie gałęzi drzew wiszących nad chodnikami i drogami wewnętrznymi, 

7.  Usuwanie wywrotów i złomów z dróg komunikacyjnych. 

8.Przygotowanie terenu zielonego do zimy tj. wygrabianie iwywiezienie wszystkich 

opadłych liści.                                             

9. Usuwanie chwastów wzdłuż krawężników, dróg i chodników, kostki brukowej. 

Opróżnianie koszy na śmieci, w tym pojemników do segregacji śmieci. 

Zamawiający jest wytwórcą i posiadaczem odpadów wytwarzanych w obiekcie i 

na posesji. Są one na bieżąco usuwane z posesji przez firmy specjalistyczne, 

zajmujące się wywozem odpadów komunalnych.  

10. Pielęgnacja roślin pnących (wisteria)  zasadzonych na pergoli. Montaż odciągów   

do roślin pnących – ok. 30 sztuk. 

11. Przekopanie rabaty oraz nasadzenie roślin rabatowych (zgodnie z załączonym  

projektem) na terenie o powierzchni 600 m2. Usługa wykonana będzie 

jednorazowo.Materiały potrzebne do założenia rabaty zapewnia Zamawiający. 

12. Pielęgnacja rabat o łącznej powierzchni  850 m2 (podlewanie, plewienie). 

13. Codzienne sprzątanie schodów (płyty) przy wejściu do budynku. 

14. Sprzątanie i odśnieżanie alejek spacerowych. 

15. W okresie zimowym codzienne, do godziny 730, od poniedziałku do niedzieli,  

odśnieżanie  dróg   dojazdowych, alejek i parkingów, skuwanie lodu, 

posypywanie piaskiem i chlorkiem wapnia   oraz dodatkowo powtarzanie 

czynności w zależności od panujących warunków atmosferycznych. 

 

V.    Dyżur codzienny: 

Wykonawca zapewni stały dyżur osoby sprzątającej, posiadającej również 

kompetencjei uprawnienia do pracy w ogrodzie. Dyżur pełniony będzie  w dni 

powszednie w godz. 8.00-14.00oraz w soboty i niedziele w godz. od 11.00 do 

17.00. 
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VI.  Środki, które zapewni Wykonawca usługi w ramach jej wykonania:  

1.  Sprzęt i narzędzia. 

2.  Środek chemiczny do odchwaszczania. 

3. Sadzonki kwiatów do doniczek (ilość i gatunek uzgodniony z kierownikiem 

obiektu). 

4.  Worki na odpady zielone (skoszona trawa, wycięte samosiejki, drobne 

gałęzie, zgrabione liście itp.). 

5.  Worki do koszy stojących na posesji – 10 sztuk. 

6.  Odzież robocza + identyfikatory. 

7.  Piasek składowany  w skrzyniach w wydzielonym miejscu - uzupełnianie w 

 miarę potrzeb, 

8.  Chlorek wapnia  - uzupełnianie w miarę potrzeb. 

9. Co najmniej 4 skrzynie na piasek o pojemności nie mniejszej niż 200 litrów. 

10. Dwie skrzynie na chlorek wapnia. 

11. Jedna zamiatarka spalinowa, bezpyłowa. 

12. Ciągnik wyposażony w zamiatarkę, pług. 

 

VII. Pozostałe informacje: 

 

1. Usługa sprzątania posesji będzie wykonywana od poniedziałku do 

niedzieli do godziny 7:00 oraz w okresie zimowym powtarzana 

dodatkowo w zależności od panujących warunków atmosferycznych. 

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał mechaniczny sprzęt do 

odśnieżania posesji oraz do koszenia trawy. 

3. Wodę do podlewania roślin zapewnia Zamawiający. 

4. W przypadku gdy podczas prac wykonywanych na posesji pojawi się osoba 

niepełnosprawna, osoba sprzątająca powinna w miarę  możliwości pomóc tej 

osobie tj. ostrzec o trwającym sprzątaniu  lub pomóc przemieścić  się. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przeszkoleniu 

pracowników, zatrudnionych do realizacji usługi, ze znajomości  przepisów  oraz 

zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o właściwym sposobie zachowania się 

wobec osób niepełnosprawnych.  W przypadku zmiany personelu w trakcie 

obowiązywania umowy, oświadczenie o którym mowa powyżej,  należy 

aktualizować na bieżąco.Szkolenie odbywa się będzie na koszt pracodawcy 

6. Zamawiający udostępnia bezpłatnie pracownikom firmy sprzątającej zamykane 

pomieszczenie gospodarcze na sprzęt i narzędzia, w domku gospodarczym 

stojącym przy wjeździe na posesję przy ul. Przybyszewskiego.  
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7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do bieżącego utrzymania czystości w 

udostępnionym pomieszczeniu, łącznie z czterokrotnym w ciągu roku,myciem 

okien. Podłoga w pomieszczeniu wyłożona jest kaflami. 

8. Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do energii elektrycznej  niezbędnej do 

prawidłowej realizacji usługi. 

 

Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi  15.425m2  

 

 

Zaleca siędokonanie wizji lokalnej na posesji  przy ul. Przybyszewskiego 63,65                             

z możliwością dokonania własnych pomiarów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 

1000 do 1200, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem obiektu Panem 

Pawłem Śliwą  pod numerem telefonu: 71-375-62-52 lub 572-670-416. 

 

 


