Załącznik Nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1
Kompleksowa usługa odśnieżania , realizowana w okresie od dnia 01 listopada 2020 roku
do 31 marca 2021 roku (5 miesięcy) oraz od dnia 01 listopada 2021 roku do 31 marca
2022 roku (5 miesięcy), polegająca na:
a) odśnieżaniu terenów utwardzonych, w szczególności dróg dojazdowych wszystkich bram
wjazdowych, dróg wewnętrznych, chodników na zewnątrz Szpitala i na terenie Szpitala oraz
parkingów wewnętrznych wraz z posypywaniem ich piaskiem i solą lub mieszanką ,,piasek- sól’’
w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2 , obiekcie Szpitala przy ul. Szamarzewskiego 84 oraz
Hospicjum Palium Os. Rusa 55.
b) odśnieżaniu wejść do obiektów tj. dojścia i schody wejściowe do budynków,
poprzez:
− usuwanie śniegu,
− posypywanie piaskiem lub solą z piaskiem,
− skuwanie ewentualnych miejsc pokrytych lodem,
− zabezpieczaniu przed skutkami gołoledzi oraz w jej czasie,
− inne prace naziemne związane z usuwaniem skutków opadów śniegu.
Zlecenie będzie wykonywane w czasie opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i w razie wystąpienia
niebezpieczeństwa gołoledzi na wezwanie portiera jednostki organizacyjnej Szpitala, od
poniedziałku do piątku w godzinach od 15ºº do godziny 7ºº dnia następnego oraz w dni wolne od
pracy w Szpitalu tj. soboty, niedziele i święta przez 24 godziny, w obiekcie przy ul. Długiej 1/2
przez 2 osoby oraz w obiekcie przy ul. Szamarzewskiego 84 a. w obiekcie Szpitala – Hospicjum
Palium przez 1 osobę.
W razie potrzeby, zlecenie będzie wykonywanie również w dni powszednie w godzinach
dopołudniowych.
W przypadku bardzo intensywnych opadów śniegu, występujących w sposób ciągły, usługa
kompleksowa rozumiana jest jako sukcesywne odśnieżanie w ramach jednego podjazdu.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów w celu określenia zakresu prac
i czasu niezbędnego na wykonanie usługi.
Czas podjęcia interwencji po otrzymaniu zgłoszenia nie może być dłuższy niż 1 godzina.
Usługodawca będzie realizował kompleksową usługę, o której mowa pkt1 lit a i b na bazie
własnych pracowników, sprzętu i materiału.

Zadanie 2
Kompleksowa usługa realizowana w okresie od dnia 01 listopada 2020 roku do 31 marca
2021 rok (5 miesięcy) oraz od dnia 01 listopada 2021 roku do 31 marca 2022 roku (5
miesięcy), polegająca na:
usuwaniu śniegu, lodu oraz zwisów lodowych i śnieżnych z dachów i balkonów , w tym rynien
i opierzeni, w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, obiekcie Szpitala przy ul. Szamarzewskiego
84 oraz Hospicjum Palium Os. Rusa 55.

Kompleksowa usługa będzie wykonywane w czasie opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i w razie
wystąpienia zagrożeń w ramach przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do stałego monitorowania połaci dachowych i natychmiastowego
reagowania w celu usunięcia śniegu oraz zagrożeń lodowych lub na wezwanie portiera jednostki
organizacyjnej Szpitala, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15ºº do godziny 7ºº dnia
następnego oraz w dni wolne od pracy w Szpitalu tj. soboty, niedziele i święta przez 24 godziny.
W razie potrzeby, zlecenie będzie wykonywanie również w dni powszednie w godzinach
dopołudniowych.
Usługodawca będzie realizował usługę, o której mowa na bazie własnych pracowników, sprzętu
i materiału.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów w celu określenia zakresu prac
i czasu niezbędnego na wykonanie usługi.

