
Załącznik nr 1 do  Specyfikacji przetargowej 
stanowiący załącznik nr 2 do umowy nr TBS/………./2019  

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na umyciu powierzchni garażowych przy 
użyciu sprzętu mechanicznego w budynkach mieszkalnych mieszczących się w Warszawie 

stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. 

 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac w lokalizacjach podanych 
w załącznikach numer 1 i numer 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ): 
 
- przygotowanie do umycia i umycie posadzek w garażach podziemnych i naziemnych 

(w lokalizacjach i powierzchniach podanych w załączniku nr 1 do OPZ) ; 
- umycie bram garażowych (w lokalizacjach i liczbie podanej w załączniku nr 2 do OPZ), 
- odkurzenie i umycie zewnętrznej powierzchni rur instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanałów 

wentylacyjnych (w tym kratek wlotowych do kanałów wentylacyjnych) w garażach 
podziemnych i naziemnych (w lokalizacjach podanych w załączniku nr 1 do OPZ). 

W zakres prac polegających na przygotowaniu do umycia i umyciu posadzek w garażach 
podziemnych i naziemnych wchodzi: 

 zamiecenie posadzek garażowych za pomocą bezpyłowej zamiatarki mechanicznej, 
 wyczyszczenie plam po olejach, smarach, itp., 
 oczyszczenie ACO-drenów, 
 inne czynności przygotowawcze niezbędne przed rozpoczęciem mycia  posadzek 

garażowych, 
 umycie mechaniczne posadzek garażowych maszynami szorująco-zbierającymi z 

dużym dociskiem do podłoża i z dodatkiem  odpowiedniego środka chemicznego. 

W zakres prac polegających na umyciu bram garażowych wchodzi: 

 obustronne oczyszczenie wstępne bram garażowych z kurzu i pyłów, 

 obustronne umycie bram garażowych z użyciem odpowiedniego środka chemicznego. 

Przed rozpoczęciem mycia bram garażowych należy odpowiednio zabezpieczyć 
mechanizmy bramy i urządzenia elektryczne.  

W zakres prac polegających na przygotowaniu do umycia i umyciu zewnętrznej powierzchni 
rur instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanałów wentylacyjnych (w tym kratek wlotowych 
do kanałów wentylacyjnych) zlokalizowanych w miejscach dostępnych w garażach 
podziemnych i naziemnych wchodzi: 
 

 odkurzenie zewnętrznej powierzchni rur instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanałów 
wentylacyjnych oraz kratek wlotowych do kanałów wentylacyjnych, 

 umycie ręczne zewnętrznej powierzchni rur instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 
kanałów wentylacyjnych. 

Zabrania się mycia zewnętrznych powierzchni rur instalacyjnych wodą pod ciśnieniem. 
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Wymagany termin realizacji zamówienia  do 60 dni od daty zawarcia umowy. 
 
UWAGA! 
Wykonanie zamówienia w zakresie garażu zlokalizowanego w jednym budynku musi być 
wykonane jednego dnia w godzinach: od 8:00 do 16:00. 
 
Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przedstawić 

Zamawiającemu harmonogram wykonania prac w poszczególnych lokalizacjach (wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do OPZ. 

Na 3 dni przed planowanymi pracami w danym budynku Wykonawca zobowiązany jest 

w widocznych miejscach tj. na klatkach schodowych oraz wejściu/wyjściu z garażu, umieścić 

informacje dla Najemców o konieczności usunięcia z garażu na czas wykonywania prac 

wszelkich rzeczy i pojazdów. 

Cena ryczałtowa netto wykonania prac określona w kosztorysie ofertowym, obejmuje: 

-   koszt wykonania prac, 

- koszt dojazdu, użycia maszyn, narzędzi i środków chemicznych i innych kosztów 

poniesionych w związku z wykonaniem zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest dysponować personelem posiadającym wiedzę 

specjalistyczną, doświadczenie i wszelkie niezbędne kompetencje do świadczenia usług 

wskazanych w przedmiocie zamówienia. 

Wykonawca w okresie realizacji zamówienia będzie posiadał ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (minimalna 

suma ubezpieczenia 50.000 zł). Kopia polisy stanowić będzie załącznik do umowy.  

 

Załącznik nr 1 – Zestawienie budynków wraz z wykazem powierzchni garażowych.  

Załącznik nr 2 – Zestawienie budynków wraz z wykazem liczby bram garażowych. 

Załącznik nr 3 – Harmonogram mycia garaży. 

 

 

 

 

 

 


