
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Mycie przeszkleń elewacji i poliwęglanów nad Placem Targowym na trenie ZMHT w 

Gdyni. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) oczyszczenie elementów szklanych dachu Hali Łukowej oraz elementów szklanych fasady Hali 

 Łukowej (powierzchnia do oczyszczenia ok. 630m2) polegające na: 

a) umyciu powierzchni szklanych od strony zewnętrznej, na umytych powierzchniach 

     szklanych nie powinny występować zacieki, smugi ani plamy, 

b) usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, w tym pajęczyn i odchodów ptaków, 

c) oczyszczeniu ram okiennych, framug i parapetów, składających się na element dachu; 

2) oczyszczenie zadaszeń poliwęglanowych na placu targowym (powierzchnia do oczyszczenia ok. 

5700m2, w tym 19 sztuk ciągów zadaszeń polegające na: 

a) umyciu powierzchni z poliwęglanu będących zadaszeniem placu targowego od strony 

zewnętrznej oraz czołowej; z uwagi na naturalne (wpływ czynników atmosferycznych) 

zniszczenie poliwęglanów należy zachować szczególną ostrożność; na umytych 

powierzchniach nie powinny występować zacieki, smugi oraz plamy, poza naturalnymi 

odbarwieniem poliwęglanów, 

b) usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, w tym glonów, mchu, pajęczyn i odchodów ptaków. 

 

Warunki realizacji: 

1.  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi, materiałów 

oraz w sposób kompletny przy użyciu własnych, bezpiecznych dla środowiska preparatów myjących. 

2. Wykonawca zapewni wykwalifikowane osoby do realizacji przedmiotu umowy, posiadające 

stosowane uprawnienia do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 metrów, zgodnie z 

obowiązującymi normami prawnymi.  

3. Wykonawca winien zorganizować wszelkie czynności wynikające z przedmiotu zamówienia w sposób 

nieutrudniający korzystania z istniejącej towarzyszącej infrastruktury i mediów. Wykonawca odpowiada 

za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż, z uwzględnieniem specyfiki miejsca 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu zamówienie zobowiązany jest do: 

a) przeszkolenia własnego personelu na własny koszt z obowiązujących przepisów BHP i ppoż.  

oraz stosowania tych przepisów, 

b) wykonania prac z należytą starannością, wiedzą i doświadczeniem oraz wymaganiami 

Zamawiającego, 

c) pozostawienia należytego porządku w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia, 

uprzątnięcia i zabrania ze sobą wszelkich odpadów, materiałów i opakowań powstałych w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

d) współpracy z Zamawiającym w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

e) na każde żądanie Zamawiającego i w każdym momencie realizacji przedmiotu zamówienia 

do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich atestów oraz innych dokumentów 

poświadczających spełnienie wymogów określonych umową w zakresie kwalifikacji 

pracowników oraz stosowanych środków do mycia; 

f) dokonania poprawek wykonanej usługi w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej 

potrzeby. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty i ryzyko związane w obowiązkiem 

dokonania poprawek wynikających z braku należytej staranności w wykonaniu usługi. Przez 

nienależyte wykonanie usługi należy rozumieć w szczególności niedokładne umycie  

powierzchni, pozostawienie zacieków, plam lub smug. 



5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków i innych 

zdarzeń zaistniałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym 

względem osób trzecich oraz za wszelkie szkody powstałe w wyniku używania nieodpowiednich 

materiałów i środków. 

 

Wszelkie czynności należące do przedmiotu zamówienia mogą być wykonywane wyłącznie w 

następujących godzinach: 

a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od 18:00 do 7:00, 

b) od soboty do poniedziałku – w godzinach od 15:00 w sobotę do godz.7:00 rano w     

     poniedziałek. 

 

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia winien posiadać umowę ubezpieczenia 

zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 

50 000,00 zł na wszystkie i jedno zdarzenie. Umowa ubezpieczenia musi obejmować 

odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa zdarzeń losowych, nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników, osób trzecich oraz mienia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w dniu zawarcia Umowy, kopii aktualnej polisy 

ubezpieczeniowej, o której mowa w ust.8. Kopia polisy ubezpieczenia winna być poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dostarczenia treści Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia, na podstawie których umowa ubezpieczenia została zawarta. 

 

Termin i miejsce wykonania Zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia: 

2. Zamówienie: 30 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Miejsce realizacji: Zespół Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36, 38, 40 

 


