
Załącznik nr 1 do  Specyfikacji przetargowej 
stanowiący załącznik nr 2 do umowy nr TBS/………./2020  

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na umyciu z zastosowaniem metody 

alpinistycznej powierzchni okien  na klatkach schodowych 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): 
 
- zabezpieczenie terenu, 
- przygotowanie do wykonania prac przy zastosowaniu metody alpinistycznej,  
- przygotowanie do umycia i umycie powierzchni okien wraz z szybami i parapetami 

(w lokalizacjach i powierzchniach podanych w załączniku nr 1 do OPZ), 
- uporządkowanie terenu oraz klatek schodowych po wykonanych pracach. 

Przed rozpoczęciem mycia okien  należy odpowiednio zabezpieczyć powierzchnie klatek 
schodowych, elewacji oraz terenu zewnętrznego przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem, 
ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów, urządzeń elektrycznych, itp.  

Zabrania się mycia okien i parapetów wodą pod ciśnieniem. 

Wykaz lokalizacji, powierzchni okien  na klatkach schodowych: 
 

Lp. Adres budynku Dzielnica 

 

Powierzchnia 

okien  

 

Informacje dodatkowe 

1 ul. Nasielska 36/38 
Praga 

Południe 

 

94,00 m2  

(powierzchnia 

liczona po obu 

stronach okien) 

 

Okna  wraz z parapetami 

zewnętrznymi. Mycie okien z 

zewnątrz budynku od strony ulicy 

i od strony patio metodą 

alpinistyczną, a od wewnątrz przy 

użyciu drabiny lub podestu. 

 

 

2 

 

 

 

ul. Zawiszy 6 

 

 

 

Wola 

 

    

      

     3,16 m2  

(powierzchnia 

liczona po stronie 

zewnętrznej) 

 

Okna trójkątne wraz z parapetami 

zewnętrznymi (na ostatnim 

piętrze), mycie okien z zewnątrz 

budynku metodą alpinistyczną 
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3 ul. Św. Stanisława 8 Wola 

 

 

      2,10 m2   

(powierzchnia 

liczona po stronie 

zewnętrznej) 

 

 

 

Okna na ostatnich piętrach wraz 

z parapetami zewnętrznymi, 

mycie okien z zewnątrz budynku 

metodą alpinistyczną 

4 ul. Szaserów 133 
Praga 

Południe 

      

     1,05 m2  

(powierzchnia 

liczona po stronie 

zewnętrznej) 

 

Okno na ostatnim piętrze wraz 

z parapetem zewnętrznym, mycie 

okna z zewnątrz budynku metodą 

alpinistyczną 

5 ul. Opalińska 5/7 Żoliborz 

 

   93,50 m2 

(powierzchnia 

liczona po 

zewnętrznej 

stronie okien) 

 

Okna bez parapetów 

zewnętrznych. Mycie okien (na 

dwóch klatkach od parteru do 

ostatniego piętra) z zewnątrz 

budynku metodą alpinistyczną 

6 ul. Jankowska 6 Ochota 

 

   33,50 m2 

(powierzchnia 

liczona po 

zewnętrznej 

stronie okien) 

 

Okna wraz z parapetami 

zewnętrznymi (od pierwszego 

piętra w górę), mycie okien z 

zewnątrz budynku metodą 

alpinistyczną. 

7 ul. Domaniewska 35 ABC   Mokotów 

 

    

 683,00 m2 

(powierzchnia 

liczona po obu 

stronach okien) 

 

Okna bez parapetów 

zewnętrznych.  Mycie okien (na 

siedmiu klatkach z zewnątrz 

budynku metodą alpinistyczną, a 

od wewnątrz przy użyciu drabiny 

lub podestu. 

8 ul. Pory 58   Mokotów 

 

   64,80 m2 

(powierzchnia 

liczona po obu 

stronach okien) 

 

Okna (od pierwszego piętra w 

górę) z jednym parapetem 

zewnętrznym, mycie okien z 

zewnątrz budynku metodą 
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alpinistyczną. 

9 ul. Chrościckiego 16/18 Włochy 

 

    

   29,00 m2 

(powierzchnia 

liczona po obu 

stronach okien) 

 

Okna na klatce IV i klatce VI na 

ostatnich piętrach wraz 

z parapetami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi. Mycie okien z 

zewnątrz budynku metodą 

alpinistyczną, a od wewnątrz przy 

użyciu drabiny lub podestu. 

10 ul. Łomżyńska 20 
Praga 

Północ 

   

  16,08 m2 

(powierzchnia 

liczona po 

zewnętrznej 

stronie okien) 

 

Piętro 1 i 2 (4 szt. okien 

ze szprosami) oraz piętro 3 i 4 

(okna pełne) wraz z parapetami. 

Mycie okien jedynie z zewnątrz 

budynku metodą alpinistyczną. 

 

Łącznie metraż 

 

1.020,19 m2 

 

 
 
 
UWAGA!  
Zamawiający wymaga, aby mycie powierzchni okien w jednym budynku mieszkalnym 
zostało przeprowadzone kompleksowo w terminie do trzech dni kalendarzowych 
w godzinach: od 8:00 do 20:00. 
 
W przypadkach, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie prac (tj. spadek 
temperatury w ciągu dnia poniżej 5 stopni Celsjusza, silny wiatr, deszcz), termin zakończenia 
prac na wniosek Wykonawcy zostanie przesunięty, odpowiednio o liczbę dni, w których 
wykonanie prac było niemożliwe. 
 
Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przedstawić 

Zamawiającemu harmonogram wykonania prac w poszczególnych lokalizacjach (wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do OPZ). 

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

w widocznych miejscach tj. na klatkach schodowych, umieścić informacje dla Najemców 

o terminie rozpoczęcia prac i planowanym terminie zakończenia prac. 

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

-   koszt zabezpieczenia terenu, 
-   koszt wykonania prac, 
- koszt dojazdu, użycia maszyn, narzędzi i środków chemicznych i innych kosztów 

poniesionych w związku z wykonaniem zamówienia, 
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-   koszt utylizacji opakowań po zużytych środkach, narzędziach, itp. 
 
Wykonawca zobowiązany jest dysponować specjalistycznym sprzętem, urządzeniami oraz 

innymi rzeczami koniecznymi do wykonania prac oraz personelem posiadającym 

specjalistyczną wiedzę, doświadczenie, a także wszelkie niezbędne kompetencje 

i uprawnienia do świadczenia usług wskazanych w przedmiocie zamówienia, 

a w szczególności: 

- zestawem do prac alpinistycznych, w tym zestawem asekuracyjnym wraz z linami 
asekuracyjnymi spełniającym  aktualne normy bezpieczeństwa, w tym obowiązkowo normy 
EN,CE, UIAA, 
- dwiema osobami, posiadającymi aktualne uprawnienia do wykonywania prac na wysokości, 
które ukończyły specjalistyczne szkolenia potwierdzone wydaniem licencji w jednostce 
uprawnionej do organizacji kursów w zakresie techniki bezpiecznych prac na wysokościach 
w dostępie linowym, rodzajów zabezpieczeń (sposobów korzystania, norm, które powinny 
spełniać),  procedur bezpieczeństwa i innych zagadnień z zakresu BHP pracy oraz 
posiadających aktualne badania lekarskie w zakresie wykonywania prac na wysokościach. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej obiektów i zaakceptowania 

panujących na ich terenie warunków. 

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.  

 

 

 

 

 


