Załącznik nr 1 do umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
i warunków jego realizacji
Świadczenie usługi przygotowania terenu do przeprowadzania imprez sportowych rozgrywanych w 2019 r. przy użyciu środków, maszyn i urządzeń Wykonawcy.
1. Przedmiot zamówienia polega na:
- Odkurzaniu, szorowaniu, odessaniu i spłukaniu 8 pasów bieżni typu tartan, łącznie
3 840 m2;
- Odkurzaniu, szorowaniu, odessaniu i spłukaniu 2 pasów rozgrzewkowych typu tartan,
łącznie 240 m2;
- Usunięciu trawy i mchu wokół kratek ściekowych, zdemontowanie paneli betonowych, czyszczeniu 400 mb odpływów wokół bieżni, wraz z podstawieniem kontenerów
(usunięciu szlamu, mułu i trawy);
- Odkurzaniu, szorowaniu, odessaniu i spłukaniu pasów rozbiegu skoków w dal bieżni
typu tartan, łącznie 210 m2;
- Czyszczeniu siedzisk na trybunach (ok. 3 000 szt.), schodów betonowych i całej
przestrzeni trybuny;
- Odkurzaniu, szorowaniu i płukaniu bieżni treningowej typu tartan, łącznie 1 920 m2;
- Odkurzaniu, szorowaniu i płukaniu boiska treningowego, łącznie 910 m2;
- Odkurzaniu, szorowaniu i płukaniu łuków bieżni typu tartan (2 szt.), łącznie 2 800 m2;
- Czyszczeniu i odchwaszczaniu alejek ciągów pieszych 500m2;
Świadczona usługa dotyczy obiektu, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 14 przy zabezpieczeniu przez Wykonawcę na własny koszt: środków, materiałów, maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania usługi oraz przy zapewnieniu odpowiedniej liczby personelu.
2. Termin zamówienia
Termin zamówienia począwszy od ………… kwietnia 2019 r. do 05 maja 2019 r. (Dokładny harmonogram prac zostanie ustalony z Zamawiającym).
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia.
3.1 Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia osoby koordynującej wykonanie
usługi, która będzie na bieżąco utrzymywać kontakt z Zamawiającym.
3.2 Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zapewnić na terenie
objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp. i p.poż. przepisów dotyczących ochrony obiektu oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe

w związku z realizacją usługi oraz na skutek innych działań osób zatrudnionych przez
Wykonawcę.
3.3 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt usterek spowodowanych przez pracowników wykonujących usługę, zniszczenia spowodowane używaniem sprzętu, narzędzi lub inne uszkodzenia powstałe z powodu zdarzeń losowych.
3.4 Pracownicy wykonujący usługę mają obowiązek zgłaszania wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego wszelkich zauważonych usterek technicznych.
3.5 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni sprzęt techniczny, maszyny i
urządzenia konieczne do realizacji zamówienia, odpowiednie do danego rodzaju nawierzchni w celu prawidłowego wykonania usługi,
3.6 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie, środki umożliwiające utrzymanie ciągów komunikacyjnych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo
poruszania się pieszych i pojazdów.
3.7 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie odpowiedniej
ilości środków chemii gospodarczej niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia posiadających certyfikaty lub deklaracje zgodności wystawionych przez producenta.
4. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego:
4.1 Zamawiający w razie potrzeby zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy bezpłatnie
pomieszczenie gospodarcze służące do przechowywania urządzeń technicznych, maszyn, urządzeń, środków i materiałów Wykonawcy, niezbędnych do wykonywania prac
porządkowych oraz zaplecze wraz z dostępem do wody i elektryczności (liczba i wielkość pomieszczeń zostanie ustalona w późniejszym terminie z Zamawiającym).
4.2 Zamawiający zapewnia nieodpłatny dostęp do punktu poboru wody w ilościach
niezbędnych do wykonywania prac porządkowych oraz dostęp do punktu poboru energii elektrycznej.
4.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stosowanych przez Wykonawców
środków w każdym przypadku. W sytuacji, gdy środki używane przez Wykonawcę
będą nieskuteczne i/lub będą one niekorzystnie oddziaływać na ludzi, powierzchnie
lub sprzęt Zamawiającego, Zamawiający może wnioskować o ich zmianę, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania się do jego zaleceń.
4.4 Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik na bieżąco będzie zgłaszał Wykonawcy wszelkie uwagi, dotyczące aktualnych potrzeb oraz ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu zamówienia.

