Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego mycia zewnętrznych przeszkleń,
szyb budynku Stadionu Miejskiego w Białymstoku wraz z myciem ościeżnic,
parapetów i „łamaczy", zwanej dalej usługą.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.l
pkt. 6 ustawy, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług stanowiących
nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
3. Okres wykonania usługi będzie obowiązywał od dnia podpisania umowy
do 30.09.2014 r.
4. Usługa wykonywana będzie na poziomach od zewnętrznej strony budynku:
a) poziom 1 - znajduje się poza długością promenady, obejmuje łącznie
116,50 m^ przeszkleń, znajduje się na wysokości 5,40 m od podłoża,
b) poziom 2 - obejmuje łącznie powierzchnię 329 m^ przeszkleń, znajduje się na
wysokości 9,66 m od podłoża,
c) poziom 3 - obejmuje łącznie 372,50 m^ przeszkleń, znajduje się na wysokości
13,10 m od podłoża, przy czym maksymalna wysokość przeszkleń na poziomie
3, wynosi 15,90 cm
5. Wykonawca wykona usługę, będącą przedmiotem zamówienia, przy użyciu metod
alpinistycznych bądź przy użyciu podnośnika.
6. Zamawiający przewiduje wykonanie usługi w następującym okresie:
a) 2 X od daty zawarcia umowy do 30.09.2014 r.
7. Wykonawca składając ofertę, powinien ująć wszystkie koszty składające się na
realizację przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały, środki czyszczące posiadające
atesty, urządzenia i maszyny niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.
8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące,
które konieczne są do prawidłowego wykonania usługi, w szczególności dotyczy
to zabezpieczenia terenu, na którym wykonywana jest usługa, zabezpieczenia przed
zagrożeniem życia lub uszkodzeniem ciała osób trzecich lub ich mienia.
9. Zamawiający zleca wykonanie usługi osobie wyznaczonej do kontaktu po stronie
Wykonawcy, drogą telefoniczną bądź mailową, w dniach od poniedziałku do piątku.
10. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania usługi w ciągu 2 dni od dnia
zlecenia jej przez Zamawiającego i wykonania jej w ciągu 4 kolejnych dni.
11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom wykonującym usługę środki ochrony
osobistej i wyposażenia zabezpieczającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu usługi do zachowania wszelkiej
ostrożności, przestrzegania przepisów BHP i innych przepisów prawa obowiązujących
przy tego typu usługach.
13. Wykonawca do wykonywania usługi, skieruje każdorazowo taką ilość osób, aby
zapewnić jej wykonanie w terminie, o którym mowa w pkt. 10.

14. Zamawiający załącza dwa zdjęcia poglądowe oraz umożliwi wizję lokalną, celem
zapoznania się z specyfiką budynku.
15. Zakres i jakość wykonania usługi stwierdzona będzie w obustronnie podpisanym przez
umawiające się strony, protokołem zdawczo-odbiorczym. Data podpisania protokołu
oznacza faktyczny termin wykonania usługi.
16. Usługę uznaje się za wykonaną należycie, jeżeli na objętych usługą powierzcłiniach nie
pozostawiono smug ani zacieków oraz uprzątnięto w całości obszar jej wykonywania.
17. Podstawą rozliczania za wykonanie usługi jest stawka za m^ umytej powierzchni
przeszkleń, szyb wraz z myciem ościeżnic, parapetów i „łamaczy".
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