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Sygnatura: ZP-068/2017             Załącznik nr 1 do SIWZ

  

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa kompleksowego 

utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu przy ul. Św. 

Józefa 17 w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

I. Charakterystyka obiektu: 

 

1.  Budynek UCS UMK w Toruniu znajduje się przy ul. Św. Józefa 17. Cała działka jest 

     ogrodzona z wjazdem od ul. Św. Klemensa i od ul. Św. Józefa. Od strony ul. Św. Józefa 

     znajdują się 3 furtki wejściowe,  jedna wyposażona w videodomofon, od strony ul. Św. 

     Klemensa przy bramie wjazdowej. Wejście główne znajduje się od strony ul. Św. Józefa. 

     Wokół budynku umiejscowione są parkingi dla klientów korzystających z usług Centrum. 

     Obiekt składa się z części administracyjnej, hali sportowej z zapleczem, hali basenowej z 

     wejściem przez kasy biletowe na 1 piętrze, oraz pomieszczeń dydaktyczno-usługowych. 

     Wewnątrz znajduje się siłownia, sala fitness oraz sala konferencyjna wraz z 

     pomieszczeniami socjalnymi. Budynek jest objęty gwarancją do czerwca 2018 r.  

2. Budynek i teren zewnętrzny monitorowany jest przy użyciu kamer CCTV, zainstalowany 

    jest system ppoż. oraz system powiadamiania głosowego, system kontroli dostępu, jak 

    również system BMS.  

3. Obiekt UCS to budynek o powierzchni 6315,49 m ², składa się z następujących     

    wydzielonych części wewnątrz obiektu – których wykaz stanowi Załącznik nr 2: 

1) części sportowej „mokrej” obejmującej pływalnię, wraz z szatniami i ciągami 

komunikacyjnymi, 

2) części sportowej „suchej” obejmującej halę sportową, salę fitness, siłownię, wraz z 

szatniami i ciągami komunikacyjnymi,  

3) części administracyjnej wraz z ciągami komunikacyjnymi. 

4. Centrum czynne jest 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 

     22.00, w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 22.00. UCS zamknięty jest w dniach 

ustawowo wolnych od pracy w 2018 r. (święta państwowe, oraz święta Bożego 

Narodzenia, Nowy Rok, Wielkanoc), dniami wolnymi dla Zamawiającego, jak również w 

wyniku wyłączeń planowanych – tzw. przerwy technologicznej związanej z wymianą 

wody basenowej w okresie od drugiej połowy czerwca do pierwszych dni lipca 

(przewidywany termin  ok. 25 czerwca do 10 lipca 2018 r.).      

 

II. Przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości  

    Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. Św. Józefa 17 w Toruniu polegającego na: 

     1) czynnościach porządkowych wewnątrz obiektu w pomieszczeniach, których wykaz  

         stanowi załącznik nr 4, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w  

         sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych w pływalniach  

         w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia; 

    2)  sukcesywną dostawę materiałów sanitarnych (mydło, wkłady na mydło, ręczniki  

         papierowe, papier toaletowy, worki na śmieci, odświeżacze powietrza) w ilości  

         niezbędnej dla 800-1000 osób dziennie. 

2. Przedmiot umowy wykonywany będzie przez pracowników Wykonawcy lub 

    podwykonawcy przy użyciu jego własnego sprzętu technicznego, materiałów i środków,  

    których wykaz stanowi załącznik nr 3. 
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3. Zamawiający przewiduje około 800-1000 osób korzystających dziennie z obiektu UCS.  

4. Zamawiający wymaga aby, tzw. serwis dzienny, czyli prace podstawowe wewnątrz obiektu 

    wykonywane były w godzinach od 07.00 do 22.00 tj. w godzinach funkcjonowania obiektu 

    i polegać winny na: 

   1) bieżącym utrzymywaniu w stanie zgodnym z przepisami sanitarnymi dla tego typu    

        obiektu, czyli w czystości wszystkich posadzek, ścian w pomieszczeniach, urządzeń  

        sanitarnych 

    2) utrzymywaniu w czystości drzwi, szyb, luster, szafek wraz z meblami i wszelkimi   

        urządzeniami, 

    3) wycieraniu do sucha posadzek w części sportowej „mokrej” pływalni,  

    4) codziennym usuwaniu odpadów z budynku do kontenerów mieszczących się na  

         zewnątrz.  

5.  Prace porządkowe w ramach tzw. serwisu nocnego należy wykonywać od godziny 22.00, 

nie później niż do godziny 1.00.  

6.  Usługa będzie wykonywana w ciągu całego tygodnia na bieżąco, w taki sposób aby nie 

zakłócała pracy obiektu oraz nie zagrażała bezpieczeństwu użytkowników. Wymagana 

minimalna ilość pracowników na jednej zmianie – 4 osoby. 

7.   W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia  

      wydzielonej części lub całego obiektu UCS w określonych godzinach lub dniach 

wskazanych przez Zamawiającego w związku z : 

1) przerwami technologicznymi związanymi z wymianą wody w basenach, 

2) decyzjami  Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

3) awariami, 

4) dniami ustawowo wolnymi od pracy i dniami wolnymi dla Zamawiającego, 

5) decyzjami podjętymi przez Zamawiającego dotyczącymi funkcjonowania UCS w 

trakcie otwarcia obiektu. 

8. W zamkniętej wydzielonej części obiektu UCS Wykonawca nie będzie świadczyć usługi 

    sprzątania. O zamknięciu wydzielonej części UCS lub całego obiektu Zamawiający 

    poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem 

    niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed zamknięciem.  

9. Do mycia, dezynfekcji i czyszczenia obiektu Wykonawca musi używać specjalistycznych 

    środków czystości dopuszczonych do obrotu i użytkowania na terenie RP, zgodnie z 

    aktualnie obowiązującymi przepisami, odpowiednich do rodzaju zadania i dostosowanych 

    do rodzaju pomieszczenia i materiałów, z których są wykonane.  

10. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plany 

pracy poszczególnych zmian z uwzględnieniem używanych środków oraz ich stężenia. 

Niedopuszczalne jest modyfikowanie środków czyszczących niezgodnych z instrukcją 

użytkowania. Zastosowane środki nie mogą powodować utraty uprawnień gwarancyjnych, 

w przypadku podłogi sportowej - Załącznik nr 5 oraz sauny - Załącznik nr 6. 

11.Wszelkie środki chemiczne stosowane przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotu umowy będą posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty, które 

dopuszczają ich stosowanie na terenie Unii Europejskiej. Wykaz środków chemicznych 

wraz z kartami charakterystyk Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

realizacji przedmiotu umowy oraz każdorazowo przed wprowadzeniem zmian do wykazu. 

      Zastosowane środki nie mogą powodować utraty przysługującej Zamawiającemu 

gwarancji obejmującej podłogę sportową i saunę. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo żądać zmiany zastosowanego  

      środka chemicznego. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  

      alternatywny produkt bez prawa do odszkodowania z tego tytułu. 

13. Wykonawca będzie stosować środki czyszczące oraz służące dezynfekcji i dezynsekcji  

      zgodnie z instrukcją ich użytkowania. 

14. Zamawiający zapewni pomieszczenie do przechowywania środków czystości, środków  

chemicznych, materiałów sanitarnych i sprzętu do utrzymania czystości w obiekcie UCS. 
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15. Wykonawca w odniesieniu do pływalni przedłoży Zamawiającemu zaakceptowany plan 

higieny do 7 stycznia 2018 r., którego wzór stanowi – załącznik nr 7. 

16. Osoby wykonujące czynności sprzątania w hali basenu pod nieobecność ratownika  

      obowiązuje bezwzględny nakaz pracy w kamizelkach ratunkowych dostarczonych przez 

firmę sprzątającą. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki, jakim mogą ulec osoby nie 

przestrzegające niniejszego nakazu ponosi Wykonawca.  

17. Wykonawca wyposaży w środki ochrony indywidualnej osoby pracujące z substancjami 

      niebezpiecznymi chemicznymi, prawidłowo opisze pomieszczenia w których będą one 

przechowywane oraz przygotuje procedury postępowania z substancjami niebezpiecznymi 

i zapozna z nimi personel.  

18. Środki ochrony indywidualnej muszą spełniać określone w przepisach prawa wymagania 

dotyczące zgodności.   

19.Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia karty charakterystyk środków 

niebezpiecznych w miejscach przechowywania i używania.  

20. Do obowiązków wykonawcy będzie należało: 

      1) przeszkolenie personelu w zakresie BHP, pierwszej pomocy oraz p.poż, 

      2) wyposażenia personelu w jednolitą, czystą odzież ochronną z identyfikatorem     

          umieszczonym w widocznym miejscu oraz obuwie basenowe, 

      3) zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym, 

      4) przestrzegania regulaminu obiektu UCS UMK w Toruniu. 

21. Personel Wykonawcy wykonujący czynności sprzątania, zobowiązany będzie do  

      posiadania aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z 

aktualnymi badaniami na nosicielstwo. 

22. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania osób, którymi się posługuje 

przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy. 

23. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie środki czystości, środki chemiczne i 

materiały sanitarne, w tym środki do dezynsekcji i dezynfekcji pływalni w tym:  

1) papier toaletowy o parametrach: jednowarstwowy, kolor naturalny, długość 240m,   

    średnica rolki 19,8 cm, wewnętrzna średnica gilzy 5,9 cm, szerokość roli 9,7 cm, 

      2) worki na śmieci ( 35-litrowe i 60-litrowe ), 

      3) ręczniki papierowe o parametrach – trzypanelowe składane w „Z"  białe o wymiarach  

    listka szer. po rozłożeniu 21,2 cm, dł. po rozłożeniu 25,5 cm, dł. po złożeniu 8,5 cm, 

    binda w banderoli papierowej, tłoczony,    

      4) wkłady mydła do dozowników o parametrach mydła w płynie do ciała i do włosów,  

          lekko perfumowane, przebadane dermatologicznie mikrobiologicznie, wydajne  

          wystarczające na 1000 dawek, po każdym zużyciu wkład wymieniany,       

5) odświeżacze powietrza,  

6) wkłady do toalet i pisuarów 

     w ilości niezbędnej dla 800-1000 osób dziennie.  

24. W budynku UCS-u znajduje się : 

- 10 pisuarów, 

- 36 wc, 

- 55 umywalek, 

- 77 pojemników na mydło, 

- 36 pojemników na papier toaletowy, 

- 28 pojemników na papierowe ręczniki, 

- 59 natrysków, 

- 28 koszy na śmieci ( w tym 20 sztuk 60-litrowych i 8 sztuk 35-litrowych ). 

25. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo żądać zmiany zastosowanego  

      środka chemicznego. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  

      alternatywny produkt bez prawa do odszkodowania z tego tytułu. 

26. Wykonawca będzie stosować środki czyszczące oraz służące dezynfekcji i dezynsekcji  

      zgodnie z instrukcją ich użytkowania. 
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27. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego eksploatowania przekazanych przez  

      Zamawiającego pomieszczeń i urządzeń, i przekazania ich Zamawiającemu w dniu  

      wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w stanie niepogorszonym.  

28.W okresie realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponować sprzętem do utrzymania 

czystości zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3.  

29. Zamawiający zastrzega sobie możliwość codziennego sprawdzania czystości w obiekcie  

      w obecności przedstawiciela Wykonawcy w godzinach od 7.00 do 8.00 Wszelkie uwagi  

      będą spisane w zeszycie czystości obiektu.  

30. Zamawiający wymaga aby wszystkie prace wewnątrz budynku były realizowane w  

      sposób, który umożliwi klientom bezkolizyjne korzystanie z usług. 

31. Zamawiający wymaga ścisłej współpracy z obsługą porządkową Wykonawcy w zakresie 

przekazywania informacji o bieżącym ruchu klientów i stanie technicznym wyposażenia i 

urządzeń ośrodka a także o wszelkich usterkach i nieprawidłowościach w obiekcie. 

32. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wyposażenia budynku w wyniku jego  

      doposażenia lub wymiany zużytych bądź zniszczonych elementów wyposażenia na nowe.  

      Zmiany takie nie stanowią zmiany treści umowy. 

33. W okresie realizacji usługi Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności  

      cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, a suma  

      ubezpieczenia będzie wynosiła co najmniej 200 000,00 zł. 

34. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia prac wynikających z realizacji  

      usługi lub stosowania przez Wykonawcę niewłaściwych środków, czy narzędzi, nastąpi          

      uszkodzenie lub zniszczenie mienia Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt naprawi  

      lub odtworzy uszkodzoną lub zniszczoną własność w porozumieniu z wykonawcą obiektu        

      UCS - firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.  

      Konstruktorskiej 11A, 02-673 Warszawa, nr KRS 0000008820. 
35. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe na skutek   

      okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę. Wykonawca odpowiedzialny jest także  

      za szkody, które powstały z jego winy w trakcie trwania realizacji usługi lecz ujawniły się   

      po jej zakończeniu.  

36. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za narażenie na utratę życia lub 

      zdrowia, spowodowanie utraty życia lub uszczerbek na zdrowiu osób trzecich w związku  

      z realizacją niniejszej usługi. 

37. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych osobom  

      trzecim w wyniku nienależytego wykonania przedmiotu usługi. 

38. Wykonawca oraz Zamawiający zachowują w tajemnicy wszystkie informacje, które mają    

      wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu w czasie obowiązywania umowy, a także po jej  

      zakończeniu. 

39. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub  

      podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji  

      zamówienia:      

      - bezpośredni kontakt - tzw. koordynator obiektu, posiadający doświadczenie w zakresie  

        nadzorowania i organizowania prac objętych zakresem przedmiotu zamówienia oraz  

        zarządzania co najmniej 8 osobowym zespołem Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby 

        osoba oddelegowana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji koordynatora niezwłocznie 

        podejmowała działania związane z potencjalnie mogącymi wystąpić niedociągnięciami  

        w realizacji przedmiotu usługi; 

      - czynności porządkowe związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

 40. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania  

       czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub  

       podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  

       wskazane w punkcie 39 czynności. Zamawiający w szczególności uprawniony jest do  

       żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i  

       dokonania ich oceny.          
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 41. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 

      trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w  

      tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie  

      Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób  

      wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

42. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na  

      podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 39 czynności  

      Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary  

      umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie  

      zamówienia publicznego.     

43. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez  

      Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie  

      kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

   

  


