
Zal4czniknr la
Szczegdlowy opis przeelmiotu zam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest usluga sprz4tania, dozoru oraz monitoringu elekfronicznego
budyrku Nowego Teatru im. Witkaceg" * Stop*to

Termin realizacji zam6wienia: od dnia 0L.rz.z0z0 r. da dnia 30.11.2021 r.

1.

4.

Wykonalvca realizuje przedmiot zam6wienia przy pomocy u,lasnego personelu i pod wlixnyrnna{1orem Zamawiajqcv w\,'maga zatrudnienia-orou wykonuj4Jych czynnodci w zakresie
realiracii przedmiotu zam6wienia, na podstawie urnowy, o pru*q. *6onu*"a skieruje w okresie
realizacji calej umowy osoby zatruclnione na_Imowq o pracg w rozumieniu przepisdw ustawy zdnia26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.u . zzoi+.., por. $a2 zp6fn.zm").'
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowi4zany jestdo przedstanienia imiennego wykazu
os6b skierowanych do wy-konywania zam6wienia.

3' Wykonawca zobowi4zuje siq w catrym okresie obowiqzywania urnowy zapewnic odpowiedni4ilo$i pracownik6w gr'varantuj4cych rzetelno6i wykonania usfugi sprzptania oraz dysponowai
odpowiednim sprzqtem technicanym niezbEdnym do prawidlowego'wykonania przedmiotu
umowy.
Zamawiaj}cy nie wskazuje minimalnej oraz maksyrnalnej iloici osob koniecznych do
w-lasciwego wykonania uslugi. Wykonawca zobowi4zany jest skierowac do wykonania usfugitakq ilo56 pracownik6w, aby usluga byla wy.konywana. w spos6b ,r"iloy, zgodny
z wymagani ami Zamatwaj4cego.
Wykgnal'ca zobowi4zany bqdzie do zachowania r,v tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
ytryiazku z wykonywaniem uslugi. Wykonawca-robavti4any jest zapeu,nic, uby oroby
fwiadcz4ce uslugg sprz4tania i utrzyrnania czystodci zostaly zoLowiqzane do zacho*ania
tajemnicy^ ltuzbowej (dotyczy wszelkich informicji uzyskanych w zwi4zku r r.vykony.rvaniem
usfugi). Obowi4zek zachorvania tajemnicy spoczywa na Wykonawcy i ;ego pracormikach
r6wniez po zakonczeniu umowy.
Wykonawca zapewni ci4gtro*c wykonywania zam6wienia w okresach urlopowych, zwolniefr
chorobowych lub innych nieobecnodci swoich pracovrnik6w. W prrypudk,r" nieobecnogci
pracownika Wykonarvca niezwlocmie skieruje w zastqpstwie inn4 oroUq do wykonywarua
uslugi (na czas nieobecnoSci pracownika) aby po"ortuti pracornmicy nie byli obci4zeni
dodatkowymi obowi4ekami.

5.

6.

CZESC I ZAMOWIENIA:
I. SPRZ",}TANIE POMIESZCZEN BUDYNKU NOWnGo TEATRU IM. wITKACEGoW ST,UPSKU ORAZ MIESZKANIA SI,UZBOWEGO ZNAJDUJACEGO SI4 W

SI,UPSKU PRZY ULICY JAGIEI,I,Y 1
Przedmiotem zam6wisnia jest usluga sprz4tania pomieszczef budynku Nowego Tgatru im.

Witlacego w Slupsku oraz mieszkania sfu,zbowego w Slupsku.
Przedmiotem zam6wienia jest stale utriymanie czysto5ci w budynku z zastosowaniem

nateria'l6w i drodk6w r,vysokiej jakodci, o ni-e niszcz}c u* dziataniu na c4/szczone elementy
pomieszczei i ich wystroj.

Termin realizacji zam6wienia: od dnia 01.r2.2020r. do dnia 30.11.2021r.

Spos6b _realizacji przedmiotu zam6wienia - zasady og6lnel. Wykonawca uykonuje przedrniot zam6wienia [r4z uzyciu wlasnego profesjonalnego sprzEtui profesjonalnych urz4dzefi czyszcz4cych, przy zastosowani" ptofrr.l"oalnychl drodk6r,v
czysto ci o wysokiej jako$ci. Stosowane przez Wykonawcg SroOti 

^yjqo - azyszozqce
musz? posiadai aktualne atesty'trub certyfikaty dopuszczaj4ceje do siosowania nu ry*u
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5.

polskim.
usfuga sprz4tania polega na czymo$ciach wykonyrvanych codziennie, okesorvo araz
c4mno$ciach wykony-wanych w miarg potrzeb, wokresie trw.ania umo\\y, w sposob spralrny,
kompleksowy, dokladny i terminowy, z zastosowaniem urz4dzert, materialdw i $rodk6w
o dzialaniu nieniszcz4cym c4tszczonych powierzchni i elementow wyposa2enia, zgodnymi z
warunkami czyszczenia i mycia, okreslonyni dla konkretny-ch powierzclrai,
B"kon.awca zakupuje na wlasny koszt: $rodki 

"4,rr"r4i, dezynfehi4ce. zapachcwg workina smieci, papier toaletglvy, 
. 
rEcari! papierowy, *yolo. wykonawrca zapewnia swoJemupracownikowi Srodki odkazaj4ce i konJerwuj4ce odpowiednie dla kazdej urykony.wanej

czynnofci.
Wykonawca zobowiqzuje siE do zapew,nienia osobom wykonuj4cym uslugq odpowiedni4
odziei robocz4.
Wykonar'vca zobor'vi4zany iest lv czasie n1*onywania uslug zapewnt{, na terenie objgf'nn
umowq nale;lrty lad, porz4dek, przestrzsga'ie przepis6*r nrp i p.poi. oraz ponosi
odpowiedzialno$d za szkody powstale w zrviazku 

- 

z realizacj4 uslug oraz wskutek irurych
dzialah os6b zatrudnionych przez WykonawcE,
wszystkie cz)'rinofci porz4dkowe nale|y wykonyr,vac w godzinach T:00 - 22:30 w dni pracy
Teatru.

:*t::i i odpady bEd4 segregowane wlgprzeznaczenia np. szklo, plastik, makulatura - naleiyje skladowai w pojemnikach do tego prieznaczonych.
Pracownicy wyzraczeni do realizacji nmowieniawimri zapoznacsiE z Instrukcj 4&ezpieczeh-
stwa Poiarowego teatru, bezwzglEdnie stosowai jej postanowienia oiaz potwierdzie t* fun
stosown5rm o$wiadczeniem zlo2on)'rn u specjalisty ds. BHp ip.p}Zteatru.

6.

.f

8.

spos6b realizacji przedmiotu zam6wienia - zakres podstawowych czynnofci

wykonawca zobowi}zany jest do wykonania nastEpui4cych czynno$ci:

Zakres sprz4tania:
-odkurzanie wszystkich pomieszczet'r,
- odkurzanie i przecieranie mebli oraz okresow.a konserwacja speejalistyc znymi $rodkami.
- przecieranie sprzgt6w biurowych i komputerowych oraz przecieranie monitor6w p\mami
antystatycznymi,

- mycie parapet6w,
- opt62nianie koszy na $mieci i wl,miana rn'ork6w na dmieci,
- mycie, dezynfekcja i k911eryacja specjalistycznymi $rodkami lazienek i toalet, urz4dzeit
sanitarnych, kabin, wszelkich pojemnik6w i innych,
- odkurzanie i mycie podlog zterakot,mycie kafelek,
- uzupelnianie $rodk6w higieniczno-sanitarnych i zapachowych w toaletach, lazienkach i aneksach
kucherurych,

- mycie luster i lamp,
- odkurzanie i czyszczenie sprzqt6w AGD, TV rtp.
- odkurzanie i mycie powierzchni podlogowych z drewna specjalnymi irodkami arazurz4dzeniami
orazich okresowa konserwacja zrazy do roku specjalnymi-srodt<ami ochronnvmi.
- mycie drzwi
- przecieranie z kurzu kinkiet6w i lamp (praca na wysoko6ci),
- przecieranie na sucho kontakt6w i gniazd telefonicznyeh,
- odkurzarrie ram obrazyw i czyszczenie powierzcluri szklanych (wtEczaj4cszyby obraz6w) przy
uzyciu specjalnych Srodkow fuianek, spray rtp.) nie rysui4cyitr powiirzctrni,
- utrzyml"lvanie u, czysto$ci kaloryfer6w,
- odkurzanie i mycie spocznik6w, schod6w, mycie balustrad, porgczy (klatki schodowe, tara-
sv),
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-omiatanie pajgczyn,
- mycie wszystkich okien oraz przeszklenia zewngtrznego - dwa raey w roku furaca na wyso-
kodci),
- czyszczenie i mycie wszystkich drzwi, klamek,
- odkurzaniei czyszczenie foteli scenicznych (np. usuwanie plam, gum do zucia itd.),
- przecieranie element6w scenografii stoj4cych'na scenie{bez rekwiiyt6w),
- pranie foteli scenicznych ( raz do roku), 

-

- odlsrzanie i mycie lamp, glo$nikow, dzwonk6w itp.,
- okurzanie i mycie windy,
- utrzymanie w czystofci reklamowych gablot zewngtrznych ( dwa razy do roku mycie we-
rnrn4trz gablot),
- utrzymanie w czystofci szklanych daszk6w zerrngtrznych,
- wymiana po5cieli, rgcznik6w w pokojach wypoczynku (*S potrzeb, zgodnie z wczefniej
przedstawionym harmono gramem),
- uttzymanie w czystofci wycieraczek wewng trztychi zewngtrznyclq
- udrainianie $rodkami chemicznymi kanalizacji we wszystkich lazienkach i toaletaeh
- de4mfekcja paneli dotykowych, klamek, porgczy na klxkach schodowychpowierzchni biu-
rek preparatami biob6jczymi (COVlD-tl),-srodki dostarczawe wlasnym zakresie Zamawia-
iacy,
- pranie wykladzin dyw-an-owvch (min. I razy w roku, w zaleznoSci od stanu zabrudzenia),
-:zy\?!?enie 

szklanych dach6w zewngtrznych nad drzwiami zewnEtrznymi ( I razna tydzien)
Uwagi dodatkowe:
l' Sprz4tanie sceny i widowni,toalet og6lnodostgpnych katdorazowo przed spektaklem i pr6b4

(po dostarczeniu z dwutygodnionym wyprzedzeniem harmonogramu pracy teatru).
2' Do czryszczenia i pielggnacji podl6g drewnianych nie moina nigi'y 

"rywae 
i"t"j 1os.i wody.

Stosowad wilgotne szmaty i ganm. NL woho stosowad ag"esywnych detergentdw lub innych
Srodkdw-czyszcz4cych na bazie silikonu lub amoniaku, iti royt tych pfun6w do zmyw*nia
naczy{' Podlogi powinny byd systematycznie odkurzane i sprz4tane tak, aby nie znajdowal signa nich piasek lub inne zabrudzenia mogace powodowad zarysownnia powloki lakieiowanej lubolejowanej' Do konserwacji podlogi drewnianej nie wolno ua.wae iadnych szorstkich Srodkdw
czyszczilcych' Srodki-konserwuj4ce naleiy nanosid cienk4 warstw4, gdyizadufa iloSd powcdujeo
ie podloga staje sig Sliska.

cz4sc rr zAMowrENrA:

SPRZATANIE TERENUWOKOI, BUDYNKU NOWEGO TEATRU IM. WITI<ACEGOW
SI,UPSKU

Zal<res prac: caly plac przed teatrem wraz zchodnikiem przed budynkiem, parking oraz podw6rko
teatralne - codzienne zamiatanig wyrzucanie smieci, w okrssie r.aligania$niegu: .idrir** odsnieia-
nie i posypywanie sol4 i piaskiem, w1w6z zalegaj4cego $niegu, kosienie trawy (okolo 15 metr6w
kwadratowych).

CzESf III ZAMOWIEI.IIA

I' usr,ucA DozoRU PoMIEszczEN BUDYNKU NowEco TEATRU rM.WITKACEGO W ST,UPSKU PRZY UL. LUTOSI,AWSKIEGO 1

Godziny ptaay, zakres, obowi4zk6w (obsfuga portierni, wydawanie kluczy, pomoc przy obsfudze
szatri przed i po spektaklach)
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3. Szczeg6lowe warunki realizacji usfug:
a) Usluga dozoru realizowana bgdzie przez siedem dni rv tygodniu, w godzinach 9:00 - L6:00 przezjednego pracownika doz;oru (stanor.viiko nie wymaga t<r,v#rto\,vanego pracownika ochrony). po
gSi4t 16:00 czynnodci wynikaj 4ce z realizacjr us.hr{i dozoru bgdzie r{*onywae sprz4taczka.b)-uslugi obslugi portienni wykonywan" bed4 w frdzielonym do tego celu pomieszczeniu przezjednego pracownika w godzinach od 7.15 do te:OO.
c) zamawiaj4cy zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcg dostEp dopomieszczenia socjalnego w rniej scu wS.konywania zarn6w,ie'ia;
d) Zamawiaj4cy umozliwi pracownikom- ochrony Wykonawcy mozliwo$d korzystania z lintitelefonicznej w celach zwi4zanych z wl,konaniem zam6wienia.
4- Do zakresu obou'i4zk6w pracownika dozoru naleizy:
a) wydawanie i odbieranie oraz ewidencjonowanie wydawania i zdawania kluczy od pomieszczeri
Teatru oraz pokoi hotelovi5'ch,
b) powiadamianie sluzb zermgtrznych tv razi;e zagrazeda p.poz., terrorys$,caisgo, r.vlarnania, napadu,dewastacji orazt*adzieiy na terenie i w obrEbie Jiedziby z'amawlalacego; 

"

c) prowadzenia ksi4zki dyzur6w', do kt6rg personel Wykonawcy zoborvi4zany bgdzie wpisywa6wszelkie spostrzeienia, ur,vagi oraz istotne r.vydarzenia nvi4zarc z rializacj4zam6wienia;
d) utrzyrnanie porz4dlan na terenie zewnqtrzrym przyraleznyn do budprku teatru, w tym odsniezaniew okresie zimowS,.rn w gorfuinach qynikajqcych igidrinJ.go p*V,
e) uzbrajarde i rozbrajanie systemu alarmowego UuCynnu. 

- '

czqsc rv ZAM0WTENTA:
USI,UGA MONITORINGU ELEKTRONICZNEGO POMIESZCZEN BUDYNKUNowEGo TTIATRU IM. wrrKACEGo w sr,UpsKU pRzy UL.LUTOSI,AWSKIEGO 1

Przedmiot zam6wienia obej muj e :

a) podl4czenie centrali_alarmowej do systemu monitorowalia alarm6w wlamaniowych i pozarowy,b) staty- monitoring elektroniczny systemdw alarmowych Zamawiaj4cego *'rulo"ri, ochrony
przed wlarnaniem, na podstawie sygnal6w transmitowanycipr"rrzastosowany system alarmowy,c) zapewnienie dzialari grup interwencyjnych ; sytuacji otrzymania zgloszenia systemu
alarmowego,
d) dokonywanie okresonych przegl4d6w uzytkowanych System6w Sygnalizacji Wamania iNapadu (SSWiN) oraz sygnalizacji ppoz. pod wzglEdem poprawno$ci ich-dzialania i zglaszania
usterek Zamaw iaj 4c emu,

1. W obiekcie Zamawiaj4cego funkcjonuje system alarmowy, w sklad kt6rego wchodzi System
Sygnalizacji Wlamania i Napadu wraz z czujkami ruchu podl4czonyrni jako monitoring staly.Sylte* oparty jest o centralE SATET INTEGRA. W cbiekcie's4 zainstaloware dwie centrale
oddymiania klatek schodcrvych. Wykonawcazobowi4zany jest do rnontazu jednego nadajnika
do monitoringu centrali SSwiN i drv6ch nadajnik6w do *tnito.owania systimu oidymiania.
wykonawca bqdzie mie6 mozliwo$i stalego nadzom nad systemem ccrv.
Podl4czenie centrum monitorowania alarm6w Wykonawcy do system6w alarmowych
Zatnawiaj?cego musi zapewniai prawidlorv4 i niezar.vodn4 transmisjq sygnal6w i byi
wykonane przez osoby upowaznione przezWykonawca do reaiizacji prreALiotu zamdwienia,
posiadaj4ce wlryagane upravarienia okre$lone rv ustarvie z dnraZZ sierpnia I9g7 r.o ochronie
os6b i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. I2ZI ze zm).
Minimalne wymagania dotycz4ce stacji monitorujqcej alarm W],konawcy? obsluguj4cej obiekt
Zamaw iaj4cego wskazanych w niniej s zej specyfi kacj i :

a ' automatyczne wy$wietlenie zgloszenia z system6w alarmowych, identyfikowanie
miejsca i rodzaju powstania alarmu.

)
3.

4.
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5.

6.

7.

8.

b ' wysylanie sygnal6w testowych do obiektu, w pr4padku op6inienia generowania
zgloszenia"

c ' moZliwoSd generowania raport6w poszczeg6lnych system6w alarmowych {data,
godzina, aktywacjildezaktywacji systemu wraz zidenlyfikacjq uzytkownika),d. moZliwoSc biei4cego podgl4du system6w alarmowych,

e ' mo2liwo3i gromadzenia i przechowywania danych o zdarzeniach i alarmach przez 3
miesiqce od ich zarejestrowania.

Tor transmisji pomiqdzy systemem alarmowym, a stacj4 monitorowania alarm6w zapevvnia
Wykonawca' Centrala alarmowa musi byi wyposazona w nadajniki sygnafu. Koszt
oferowanej uslugr monitoringu musi zawierac cplaty teletomunikacyjne.
W przypadku wykrycia przez zainstalowany system stianu zagrozenia grupa interwency;na
po-winna podj+i reakcjg w ci4gu 15 min. W ramach realiza*ji przedmioar zam6wienia
Wykonawca zobowi4eany jest do zawiadamiania Policji lub dnych rvla$ciwych sluib o
wszelkich zdarzeniach_ powoduj4cych lub mog4cych powo-dowac zagro2enie dla
monitorowania mienia lub os6b znajduj4cych siE w monitorowanyrn obiekcie.
W ramach realizacji przedmiotu zam6wienia Wykonawca zobowiqzany jest do wykonywania
lnvartalnych przegl4d6w okresowych uZytkowanego systemu SSWiN i syste*n odiymrania.
Wykonawca w przypadku wykrycia au)arii systemu (usterki) o koniecanosci dckonania
naprawy lub wymiany element,6w SSWiN lub systernu oddymiania zobowiqzany jest do
niezwtocznego zawiadomienia upowaznionego pracownika Zaimwiaj4cego telefonicmie.
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