Załącznik nr 1 do Umowy

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymywania czystości terenu przed
budynkami wolnostojącymi Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

Główny kod CPV:
90914000-7 Usługi sprzątania parkingów
Dodatkowe kody CPV:
90620000-9 Usługi odśnieżania
1. Ogólna powierzchnia zewnętrzna objęta przedmiotem zamówienia – około 1.097,00 m2.
2. IIość lokalizacji objętych sprzątaniem zewnętrznym – 3
L.p
Filia

Adres

Filia nr 14
Filia nr 15
Filia nr 72

Powstańców Wielkop.
3
Boya-Żeleńskiego 15
Kadłubka 40

1
2
3

Powierzchnia
zewnętrzna
w m2
225,90
137,27
734,00

Zakres czynności, opis prac, częstotliwość ich wykonywania, opis materiałów

Usługa będzie wykonywana 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku.

POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE:
Powierzchnia terenu zewnętrznego objętego sprzątaniem:
1. Filia nr 14 - ul. Pow. Wielkopolskich 3
2. Filia nr 15 - ul. Boya - Żeleńskiego 15
3. Filia nr 72 - ul. Kadłubka 40

pow. 225,90 m2
pow. 137,27 m2
pow. 734,00 m2
Częstotliwość wykonywania

Lp.

Opis prac
Codziennie

W ciągu
tygodnia
(razy)

W ciągu
miesiąca

(razy)

Powierzchnie utwardzone
1

Zamiatanie terenu, zbieranie śmieci (w tym liści)

1

2

Oczyszczanie krawężników z piasku, chwastów itp.

1

3

Oczyszczanie chodników z darni i chwastów

1

4

W okresie zimowym: odśnieżanie terenu, posypywanie
piachem oraz solanką

1

Powierzchnie trawiaste
1

Pielęgnacja trawników: koszenie i wygrabianie skoszonej
trawy wraz z wywozem na życzenie Zamawiającego

2

Wygrabianie i usuwanie liści wraz z wywozem

3

Przycinanie krzewów wraz z wywozem na życzenie
Zamawiającego

1

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wykonawca będzie wykonywać wszystkie czynności mające na celu zapewnienie utrzymania
czystości i porządku przed obiektami, przy użyciu własnych materiałów, urządzeń i sprzętu.
2. Wykonawca dostarcza piasek, sól i inne niezbędne materiały. Usuwanie śniegu i oblodzeń musi być
zakończone najpóźniej do godz. 8.00, natomiast w czasie opadów ciągłych muszą być usuwane na
bieżąco w czasie godzin pracy bibliotek.
3. W ramach wykonywanych usług Wykonawca musi zapewnić wszelkie materiały oraz środki
ochrony osobistej i odzież ochronną dla osób wykonujących usługę.
4. Powierzchnia sprzątania może ulec zmianie w czasie trwania umowy.
5. Zamawiający wymaga, aby osoby świadczące usługi utrzymania czystości niezwłocznie
informowały Zamawiającego o wszystkich zauważonych usterkach i awariach.

