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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na utrzymaniu czystości w budynkach i na terenach gminnych 
zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. Przedmiot zamówienia został podzielony na 
4 części (zadania), według poniższego wykazu: 

 CZĘŚĆ 1: Usługa utrzymania czystości Rejon 1. (1A., 1B., 1C.) 
 CZĘŚĆ 2: Usługa utrzymania czystości Rejon 2.  
 CZĘŚĆ 3: Usługa utrzymania czystości Rejon 3.  
 CZĘŚĆ 4: Usługa utrzymania czystości Rejon 5.  

 
Szczegóły i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dotyczą każdej części postępowania.  
Termin realizacji przedmiotowej usługi w przypadku wszystkich części postępowania obejmuje okres od 
dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. 
 

Szczegóły i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1. Usługa utrzymania czystości musi mieć charakter ciągły, zapewniający utrzymanie w stałej czystości wszystkich 
pomieszczeń i terenów gminnych przewidzianych do sprzątania, opisanych w załącznikach do SIWZ dla każdej 
część postępowania. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia (wielkość) została określona w załącznikach odpowiednio dla każdej części 
postępowania. 

3. Istotne pojęcia: 
a) powierzchnia sprzątana budynku – rozumie się powierzchnię klatek schodowych, korytarzy, sieni, 

pomieszczeń wspólnego użytkowania (pralni, suszarni, strychów), korytarzy piwnicznych, lamperii, 
okien, luksferów, drzwi wejściowych do budynku, drzwi do pomieszczeń wspólnego użytkowania. 
Zamawiający zaznacza, że wszystkie okna są otwierane. W przypadku wyjątkowego utrudnienia, 
Zamawiający zleci otwarcie okien ekipie konserwacyjnej; 

b) powierzchnia sprzątana i odśnieżana utwardzona – rozumie się powierzchnię chodników, jezdni 
osiedlowych, podwórek, dojść do altanek śmietnikowych; 

c) powierzchnia sprzątana nieutwardzona – rozumie się otoczenie budynków, powierzchnię  
trawników, placów zabaw, podwórek. Zamawiający zaznacza, że do obowiązków sprzątającego 
(Wykonawcy) nie będzie należało koszenie trawy.  

 
4. Zakres czynności w ramach usługi utrzymania czystości: 

1) stałe i bieżące utrzymanie porządku i czystości w klatkach schodowych, pomieszczeniach należących do 
części wspólnej: strychy, korytarze piwniczne, pralnie, suszarnie, wózkarnie, pomieszczenia wodomierza; 

2) obowiązek codziennego (od poniedziałku do piątku) zamiatania klatek schodowych, usuwanie kurzu z 
balustrad, parapetów, tablic ogłoszeń, grzejników oraz  skrzynek pocztowych, elektrycznych i gazowych; 

3) mycie klatek schodowych (podłogi, podesty i biegi schodowe, poręcze), korytarzy,  1 (jeden) raz na dwa 
tygodnie w tym partery co drugi dzień lub każdorazowo w przypadku znacznego zabrudzenia posadzki 
spowodowanego przez np. rozbicie naczynia z płynem, zanieczyszczenia przez zwierzęta, jak również 
warunki atmosferyczne; 

4) utrzymywanie w czystości (mycie) lamperii i drzwi do pomieszczeń wspólnego użytkowania; 
5) mycie okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania – 2 razy w roku w 

terminach ustalonych z Zamawiającym; 
6) zamiatanie pomieszczeń wspólnego użytkowania 1 (jeden) raz na miesiąc (strychy,  pralnie, suszarnie, 

wózkarnie, korytarze piwniczne); 
7) codzienne (od poniedziałku do piątku) sprzątanie otoczenia budynku – chodników, dojść do budynku, altan 

śmietnikowych, trawników, podwórek, placów zabaw, oczyszczanie krawężników ulicznych; 
8) utrzymywanie w czystości świetlików; 
9) usuwanie śniegu, lodu i błota z chodników, dojść do budynków i dróg dojazdowych do budynków i altan 

śmietnikowych oraz miejsc usytuowania studzienek kanalizacyjnych, kratek kanalizacji burzowej, zasuw 
wodnych i gazowych; usuwanie śliskości przez posypywanie piaskiem (piasek zapewnia Zamawiający). 
Powyższe czynności wykonywać należy codziennie do godz. 7:00 rano oraz systematycznie w ciągu dnia 
w zależności od warunków atmosferycznych w dni robocze jak również w soboty, niedziele i święta; 

10)  pielęgnacja trawników, kwietników i nasadzeń zgodnie z praktyką ogrodniczą: 
a. wygrabianie trawników, kwietników i nasadzeń, 
b. czyszczenie i obkopywanie krawężników i obrzeży trawnikowych – na wiosnę, 
c. grabienie liści i ładowanie ich do worków, które zapewnia Zamawiający, 
d. oczyszczanie chodników, opasek budynków, obrzeży i krawężników z roślin. 

11) Zgłaszanie administratorom lub przedstawicielom Zamawiającego faktów dewastacji, zauważonych 
usterek i awarii na budynku oraz w jego otoczeniu (urządzenia placów zabaw, trzepaki, ławki parkowe, 
oświetlenie parkowe, nawierzchnia chodników i jezdni, altany śmietnikowe). 
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12) Dbanie o estetykę i aktualność informacji zawartych w gablotkach ogłoszeń na budynkach:  regulamin 
porządku domowego, instrukcja przeciwpożarowa, wykaz numerów telefonów Policji, Straży Pożarnej, 
Pogotowia: ratunkowego, wodociągowego, gazowego, elektrycznego, technicznego. 

13) Usuwanie ogłoszeń, plakatów, rysunków z budynku oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do 
wspólnego użytkowania umieszczonych bez zgody Zamawiającego. 

14) Wywieszanie flag z okazji świąt – 10.02, 01.05, 03.05, 08.05, 15.08, 11.11 oraz w każdym innym terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, przechowywanie flag i utrzymanie ich w czystości. 

15) Zawiadamianie administratora (pracownika Zamawiającego) o stwierdzonych rażących wypadkach 
naruszenia przez mieszkańców zasad regulaminu porządku domowego. Kontakt z administratorem 
danego budynku i terenu telefonicznie lub osobiście  w godz. 7:00 – 14:00, pok. 13. W siedzibie ZBiLK 
przy ul. Abrahama 55. 

 
5. Warunki wykonywania usługi:  

 
Zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 
6. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia: 

1) Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel do realizacji przedmiotu zamówienia, zdolny do 
wykonania przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny i staranny. A powierzone im obowiązki powinny być 
wykonywane w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wnoszenia uwag co do jakości wykonywanej pracy przez poszczególne osoby realizujące przedmiot 
zamówienia, a w przypadku rażących uchybień w wykonywaniu przedmiotu zamówienia żądania 
natychmiastowej wymiany tej osoby i zastąpienia jej inną, spełniającą wymagania określone w niniejszym 
opisie przedmiotu zamówienia 

2) Osoby dedykowane do realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w wykazie osób wykonujących 
przedmiot zamówienia, przed przystąpieniem do świadczenia usług muszą zostać przeszkolone przez 
Wykonawcę, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych. 
Szkolenia Wykonawca przeprowadzi własnym staraniem i na własny koszt.  

3) Zamawiający wymaga stawiania się pracowników w miejscu wykonywaniu przedmiotu zamówienia w 
stanie trzeźwości oraz wymaga zakazu spożywania przez nich alkoholu w czasie wykonywania przedmiotu 
zamówienia. 

4) Sposób zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia: 
Zamawiający przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
(a także Podwykonawcę) osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26.06.1974 Kodeks Pracy (tj. tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) 
– dalej ustawy Kodeks pracy. Powyższy wymóg dotyczy wszystkich osób, które wykonywać będą 
czynności należące do stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, tj: 

a. wszelkie czynności należące do usługi utrzymania czystości o których mowa w niniejszym 
opisie przedmiotu zamówienia z wyłączeniem opisanych ust. 4 pkt 9.  

b. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie powyższego wymogu zatrudnienia osób 
uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w SIWZ. 

 
5) W poniższej tabeli Zamawiający określa minimalną liczbę osób (skład osobowy grupy), które będą 

uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia jednocześnie w ramach danej części postępowania z 
zachowaniem dyspozycji zawartej w ust. 6 pkt 4. Zamawiający określił skład osobowy poszczególnych 
grup sprzątających, nie wskazał liczby etatów pozostawiając to ocenie, znajomości przepisów prawa pracy 
oraz doświadczeniu Wykonawcy w planowaniu zatrudnienia w swoich strukturach – niezbędnego do 
realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

CZĘŚĆ POSTĘPOWANIA MINIMALNA LICZBA OSÓB WYKONUJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
(osoby wykonujące przedmiot zamówienia jednocześnie) 

Część 1 GRUPA 5 OSOBOWA 

Część 2 GRUPA 3 OSOBOWA 

Część 3 GRUPA 3 OSOBOWA 

Część 4 GRUPA 3 OSOBOWA 

 


