Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
nr sprawy ZKM/ZC/220/17
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzątanie pomieszczeń kasy ZKM przy ul. Unruga 36 w Gdyni oraz toalety dla kierowców
zlokalizowanej w Kamiennym Potoku przy stacji SKM
Zamówienie składa się z dwóch części. Wykonawca złożyć może ofertę na jedną część lub obie.
CZĘŚĆ 1
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniu
kasowym Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Unruga 36 – codziennie z wyłączeniem sobót,
niedziel i dni świątecznych, w godzinach od 10.30 do 18.00.
Zakres codziennych usług WYKONAWCY obejmuje następujące czynności:
odkurzanie wykładzin i mebli tapicerowanych,
mycie podłóg, drzwi, parapetów i grzejników CO,
czyszczenie (odkurzanie) mebli i urządzeń biurowych,
opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków,
mycie powierzchni szklanych (okna kasowe o powierzchni ok. 2,3 m2),
dostarczanie na bieżąco na koszt WYKONAWCY: papieru toaletowego (12 rolek
miesięcznie), ręczników papierowych (2 rolki miesięcznie), kostek (1 szt. miesięcznie) lub
żelów do toalet (300 ml miesięcznie), odświeżaczy powietrza (1 szt. miesięcznie) oraz mydła
w płynie (200 ml miesięcznie) – dla potrzeb, średnio, dwóch osób.
2. Utrzymanie w czystości witryny okiennej, w tym mycie zewnętrznych powierzchni szklanych
(całkowita powierzchnia: ok. 10 m2) – cztery razy w miesiącu (w dniach i godzinach
uzgodnionych z upoważnionym pracownikiem kasy).
1.
-

Całkowita powierzchnia do sprzątania wynosi: 36 m2.
WYKONAWCA będzie świadczyć usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy przy użyciu
własnego sprzętu i własnych środków czystości.
ZAMAWIAJĄCY udostępni WYKONAWCY pomieszczenia przeznaczone do sprzątania w sposób
umożliwiający wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy oraz zabezpieczy wydzielone miejsce dla
pracowników WYKONAWCY i jego narzędzi pracy.
Okres realizacji przedmiotu zamówienia 01.12.2017 – 30.11.2019
CZĘŚĆ 2
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w toalecie o
powierzchni ok. 2 m2 (słownie: dwa metry kwadratowe), zlokalizowanej w Sopocie Kamiennym
Potoku SKM, ul. Wejherowska.
Sprzątanie obejmuje wykonywanie następujących czynności:
 mycie podłogi i ścian,
 mycie armatury sanitarnej,
 uzupełnienie papieru toaletowego [ 3 (słownie: trzy) rolki papieru tygodniowo].

Wymienione czynności muszą być wykonywane 3 (słownie: trzy) razy w tygodniu – w dni robocze (w
poniedziałek, środę oraz piątek).
Sprzątanie musi być prowadzone przy użyciu własnego sprzętu i własnych środków czystości.
Okres realizacji przedmiotu zamówienia 01.12.2017 – 30.11.2021
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