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OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

o wARToścI pomżn;:o

ooo

ouno

Dl,rektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze zaptasza ó,o ńożenią ofeńy nai
,,U§lugi sprzątania pomie§zczeń oraz terenów zewnętrznych Filharnronii Dolnośląskiej
W Jeleniej Górze''

1.ZAMAWIAJĄCY

Filhamonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ul. Piłsudskiego 60
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 38 160, fa\ 75 75 38 163
wrłw,.lilharr]ronia. i eora, p]
2,

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIEMA

3.

oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie rcalizolane jest w trybię Zap}tarria ofertowęgo, na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówjeń publicznych,
I. Powierzchnia spżątanych pomieszczeń

a) 16 pomieszczeń

ci€i

biurowych

B,ynosi ogółem ].603,6,ł mż i obejmuje|
-254,54 n

komunikacyjne (kor}tarze, klatki schodowe, hole, winda
c) 13 pomieszczeń
d) 2 pomieszczenia
b)

sanitamych
socjalne

e) 1 sala koncertowa (wido$Ęia ż 320

osobowa)

fotelami)

]I. Powierzchnia sprzątanych t9lenów żewnętznych wynosi 988 m' i obejrnuje:
a)chodniki, drogi wewnętrme i
- kostkapolbruk,

b) schody

zewnętrzne

.

- 9,{7,1 1 m.,

, 85,93 mr,
_ 9,84 m2,
- 306,22 m..

palkingi

-

ganit, pbłkigesowe,

c) tereny zielone.

IL Szczegolotq opis plzedm ioru ,/dmó\^ ien ia:
1. Pomieszcż€nia biurowe:
1) odkWzanie wykładzin d}.wanowych, bieące usuwanie miejscowych zabrudzeń_
2) odl(ulzanie mebli pokr}tych tapicerką bieżące usuwanie niejscowych zabrudzeń,
3) odkurzanie, zm},wanie na mokro i konserwowanie specjalistycmyni pręparatami powierżchni
podłóg,
4) wycieranie na wilgotno i sucho L:urzu z mebli biurowych i pozo§tałe8o w}posażnia
pomleszczeń,
5) czysżczenie sprzęfu RTv, telefonów, itp.
6) czyszczćnię luster (na tafli nie mogąpożostawać smugi),
7) opróżnianie i mycie koszy na śmiecioraz wymiana wolków,
8) opróinianie pojemników urządzeń do niszczenia dokumentów.

9)

czy§zczenie na wilgotno i sucho parapetów wewnętrmych i gze.jników,
10) utrłmanie w czystości lamp oświet]ęnio\łlch, kontaktów i gniazdek,

pajęcąn,
12) czyszczenie katek węntylacyjnych,
13) czyszczenię zieleni sztucz ej_
]4) mycie okien.
2. Pomieszcz€nia śanitariatów i pokoi §ocjalnych (kuchnie)
1

1) usuwanie

])

2)

mycie na mokro posadzek,

utrzymanie

w czystości umywalek,

sędesów, pisuarów, lustor. amalury, podajników na
papier toaletow}, i ręczniki papierowe, na mydło w płynie i innego wyposażenia,
3) opróżnianię, mycie koszy na śmieci. *}miana workówż
4) mycie płyek ceramicmych,
5) czyszczenie i dezynfekcja kratek ściekowych,
6) czyszczenie katek wenty]acyinych,
7) mycie zlewożmywaków, armatury, sprzętu AGD i szafek kuchennych,
8) czyszczenie grzejników,
9) utrzymyTvanie w cżystościlamp oświetienio§}ch, kontaktów i gnjazdek,
10) usuwanie pajęczyn,
11) uzupełnianie

3.

l)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
l

1

na bieżąco papieru toaletowe8o

zapachowych, płynu do mycia nacz]łń,

i

ręczników, mydła w pbłi€, środków

ciągi komunikacyjn€ - }|łtki schodo\Y€! korytarże, hole, winda osobowa
odkurzanie vykladzin d}-rvanowych, bieżąc€ usuwanie zabrudz€ń,
odkuźanie mebli pokrytych tapicerką bieżące usuwanie Zabrudzeń,
odkurżalie, zm},wanie na moloo i konserwo*,anie specjali§tyczn)mi preparatami powierzchni
podłóg,
ufuzymFvanie w czystości poręcry schodowych, barierek,
Utrzym}.tvanie w czystości luster i drzwi prz€szklonych (wewnętrzne i zewnętrme']
utrzym},wanie w czystości parapetów weMętrznych i grzejników,
utrżymywanie w czystości lamp oświetleniowych, kontaktów i gniazdeĘ
opróżnianie, mycie koszy na śmieci, wymiana worków,
czyszczenie katek wenry]acyj n),ch,

0) c7y1,7c,/enie,,ieleni naruralnej i
1) usuwanie pajęczl,r1

s7fu

cżnej.

12) utrz}manie w czystości wycieraczek wewnętrznych i żełnętrznych,

w crystości murków i parapetów zewnętrznych prży drżwiach wejściowychdo
obięLtu,
14) mycie okien,
4. sala koncertowa - widownia:
1) odkurzanie foteli pokrytych tapicerką oraz usuwanie na bieżąco miejscowych zabrudzęń,
2) odkurzanie oraz usuwanie żabrudzeń z części dremianych foteli,
3) uhzym}.wanie w czystościdrewnianej okładziny ściansali koncertowęi,
4) odkurzanie i konselwowanie spec_jalistyczn},mi preparatami podłogi drewnianej (parkiet),
5) usuwanie pajęcąrn,
13) uhżymanie

6)
7)
8)
9)

utrłan)-wanie w crystości barierek,

utzymFvanie w czystości drzwi do sali konceńowej,
utzymFvanie w czystości pozostałych elementów wyposazenia widowni sa]i konceńowej,
mycie

witrźy.

1. wykaz podajników do papieru

toaletow€go,

ręcznikóW papi€rorłych

mydła w p}ynie w pomie§zczeniach śanittrnych i pokojach so€jalnych
Lp,

Podajniki papieru
Toaletowego
Big-rolka - 19

ręczniki

l5

14 §zt.

w tym:

dla słuchaczy:

pomieszczenia
dla słuchaczy:

6

mydła w plynie

składanka

w Ę,m:

pomieszczgnia

dozowników
(kuchnie)

Pojemniki na Dozowniki

I7 sń.

2.

i

szt.

5

sź,

§zt.

w tym:

pomieszczenia

dla sŁuchaczy:
5 szt.

ż. Io{olmacjedodalko*e:
Ilość

LD.
1.

2

3.

kosze na śmieci
Urnlrvalki
w tvm: Do]nieszczenia dla nubljc7ności

65

Sedesy
w tvm: Domieszczenia dla oubliczności

16

4.

Pisuary

5-

w tvm: Domieszczenia dla oub]icmości
](abina prysznicorła

6.
,7.

8.

okna (dwustronny obmiar)
w tym: pomieszczenia biuowe ( PCv)
hole, kor}tarze ( aluminium)

6 szt.

1

Lp,
1

sź,

2 szt.
348,26 m'
84,88

m'

263,38 m'
16

Drzwi przeszk]one

m'

25 sń.
3 szt,

w wm: zewn9trznę

3.

sź.

4 sń.

okna dachorve drewniane (dwustronny
obmiar)
w tvm: pomieszczenia biurowe

9.

sź.
sń.

16

wykaz rodzajów powierżchni wraz z metrażem
wyszczególnienie

Rodzaj powierzchni

Pomieszczenia biwowo.

Ilość

powierzchnia

Domieszczeń
2

łaczna w m'

4

84.]4

2

16.,78

w tvm Doltiemia

8.

pomieszczenia biurowę
pomieszczenia biurowe
pomiesz.czenia biurowe
pomieszczenia biurowe
Pom eszczenia biurowe
eś7c7eniasocialne
Pom eszcżenia sa itame

9.

Hole

]0

Kory tarz

2.
4.
5,

6.
7,

Panele dre\łnoDochodng

plwki podłoqo\łę
Wykladzina dy,lvanorva
wvkładżina tvDu Tarket
wvkładzina pcv
phłki oodłosowe
phrki oodłosowe
wvkładzina dlavanowa
wvkładzina pcv

56,8
6
2
2

24.52
9.84

13

85,9]

4

224,2,7
18.70

1

11.
12

KoMarże_ schodv

13-

sala konceńowa

phtkj podlogowę

,702

wvkładzina pcv

64

t.5

Podłoga drewniana

306.22

Da.kiet

4.

wykaz czynności i czę§totliwość ich wykon},rYania - pomieszczenia biurowe

Lp,

cz9stot]iwośćwvkonania

Opis czynności

rv okresie

w tygodniu

odkurzanie Dowieżchii Dodłós
Mycie powierzchni podłogowych środkami
czy szczącymi przeznaczonymi do danego
rodzaiu powierzchni
odkurzanie nrebli pokryłych tapicerką

]

2,

3.

trwania

5

5

na bieżąco nie mniej niż 2 mz}, w

tygodniu
4.
5.

Usuwanie nieczystości z mebli biurovYch
Czyszczenie mebli płynem do konsenvacj i
(odpowiednim do rodzaju czyszczonej
powierZchni)

6.

czyszcżenie sprzętu RTV, te]efonów,

,7.

C7l]r's7c7€nie

lDstel

8

Opróżnianie imycie koszy na śmieci oraz

g

Opróznianie pojemników llządzeń do
niszczenia dokumentów
czrszczenie i mrcię drzlri z oscieżnicami
Czyszczenie i mycie kloszy, opraw
oświetleniowych, kratek wenłlacyjnych,

l0

]l,
1ż,
13.

14.

15.

16.

5.

Lp.

DalaDetów we§netrmvch. srzeiników
usuwanie Daieczvn

czvszczenie zieleni sztucmei
Konsenvacja wlaz z polercwaniem powierżchni
podłóg, kóre wymagają tałiej konserwacji,
środkamiprzeznaczonlłni do danego rodzaju
porvierżclmi
Mycie okien ltaz z ramami
Polimeryżacja powierżchni oraz pranie
wvkładzin i tanicerki meblowei

5
]

na

bjeąco nie rnriej niż 2 razy w

tysodniu

na bieżaco nie mniei niż l raz w tvsodniu
5

na bieżaco
niż ] rź7 \v tvsodniu

na bieżaco nie mniei
na

bieąco ni€ mni€j niż 2 razy W

miesiącu
na biezaco
na bieżąco nie mniei

niż 1 Iaż \ł miesiacu
co 2 m-ce

3 krotnie
1

ł

temrinie uzgodnion}m

zamawiaiacvm
uzgodnionym z
zamawiaiacvm

z

raz w t€rmini€

wykaz czynnościi częśtotliwośćich wykonyvania - pomieszczetria §anitarn€,

pokoje

§ocialne (kuchnie)

Opis czymości

Mycie, czyszczenie i dezlnfekcja u.ządzeń
sanitamvch rumvwalki_ sedesv_ Diśuarv_ baterie.

częstotliwośćwlkonania
w okesie
w tygodniu
W miesiącu
trwania

5

amatula i inne akcesoria) oraz zabezpieczenrc
pżed ewentualnym wystą]ieniem kamienia
2.

3.
2.
3.
4-

5.

6.
7,

8.

9.

-

Mycie, czyszczenie żlewożmywaków, batenl
oraz zabezpieczenie przed ewentualn)łn
\łrystąpieniem kanienia
Mycie i cżysżcżeniesprzętu AGD (lodówki .
c7ainiki. kuchenki mikrofalowe iin.)
Mvc e slazurv i terakot!
Mycie i polerowanie hrster, powierzchnj
błyszczących. blatów itp.
Opróżnianie i mycię koszy na śmiecioraż
Czyszczenie pojemników na papier toaleiowy,
ręcmiki papierowe, na mydło *,pĘnie,
suszarek do mk
Czyszczenie imlcie drzwi wlaz z ościeżlicami
oraz prżeqród kabinowych
usurvanię paięczyn
czyszczenie i mycie kloszyż oplaw
oświet]eniowych, kratek wentylacyjnych,

5

na bieżaco nie

na bieżaco nie mniei

na bieżąco nię mnjej niż 1 raz w tygodniu
na bieźąco nie mniej niż ] raz w tygodniu
na bieżaco
na

bieąco nie mniej niż 2 razy w
na bieżąco

sprątanie toalet dla publiczności i przy garderobach

-

z harmonogramu prób i konceńów,

Lp,

1

niż l mz w tvsodniu

5

Uzupełnianie papienr toaletowego, ręczników
papierowl ch. ml dla. pĘ nu do m) cia nac4 n,
środków zapachowych w żelu

6.

nniei niż 1 raz w miesiacu

5

\łedługpotrżeb wynikających

-

vyykAż czynności i cżęstotliwośćich §TkonFvanił w ciągach komunikacyinych
kor}tarze, hole, klatki schodowe, wejścia do budynku

opis czlnności

czqstotli\Ąośćwykonania
w okesie
w tygodniu
irwania

odkWzanie/zamiatanie powierzcbni podłóg
5

4.

Mycie podłóg środkami przeznaczonymi do
danego rodzaju powierżchni (W prżypadku
silnvch zabrudzeń mvcie mechaniczne)
Konserwacja wraz z polerowaniem powierzchni
podłóg, które wymagają takiej konserwacji,
środkami przeznaczonlmi do danego rodzaju
oodłogj
cżyszczenie mechaniczne wykładzin

5,

odkurzanie mebli pokr}tych tapicerką

2.

3.

usuw2nie 7abntd7eń
67.

Zamiatanie / mycie schodów oraz klatek
schodowvch
Mycie i czyszczenie poręczy schodowych,
bańer€k_ słunów wewnetrmvch 7 klinkieru

5

3

na

bieąco nie

rnnie.j

nż 2

razy w

5

nabieżaco nie mniei niż 1 laz wtvsodniu

8.

Mycie i cą szczenie gJazury

9.

Cżyszczenie, mycie k]os4/, opraw
oświetleniowych, katek wenB lacyj nycll
ozeiników. kontallóiv i sniazdek
Opróżnianie i mycie koszy na śnrieci omz

10

na bieżaco nie mnjei niż 1 raz w tvsodniu
na bieżąco nie miiej niż 2 razy w

mięsiącu

5

l1
12,

usuwanie Daieczvn
Mvcie i c7vszcZenie luster

13.

Mlcie drżwi wewnetrznvch Drzeszklonvch
M\cie drziłi zewnetlz ,ch Drzeszklonvch

14.
]5
161,7.

]8

]g
ż0
21.
22.

7.

Mycie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

snratanie klatki schodowei e\\,źkuacvłrei
czvszczenie zieleni sztucmei
Odkurzanie i czyszczenie rłycieraczek

na bieżaco
na bieżaco nie m]riei
5

tvsodniu
1

na bieżąco nie mniei niż ] raz w miesiącu
5

Mycie i czyszcżenie murków zęwnętrznych
&]inkier) przv weiściach do budmku
Mycie/czyszczenie podłogi i ścianoraz drzwr

2
5

oDró7nianie. czvs7c7enie nonielnićv
Mycie okien wielkogabarylowych ż ramami
wewnatrz i na z€wnatrz

5
2 razy w terminach uzgodnionych

3.

wykaz czynności i cżęstotliwośćich łykon}.wania - widownia §ali konceńowej
c7eśrolliwośćwvkonaniź

opis cżynności
Odkurzanie fote]i oraz czyszczelię częś§i
drewnianych - 320 sź,
Odkurzanie, czyszczenie oraz pi€lęgnacja
odpowiednimi środkamidrcwnianej okładziny
ścian sali koncertowei
Odkurzanie, mycie i konselwowanie
specjali stycm}łni środkamipodłogi zk]epki

:].

4.

Usuwanie Daiecz\łl
Mycie i czyszczenie grżejników, poręczy,
balustrad, kontaków, gniazdeĘ drzwi,
M) cie Wjtrazy we*nątfzina zeruląrrz

- sprzątanie sali konc€Itowej

W miesiącu

na bieżąco nie mniej niż 2 razy

na

trwania

w

bieąco nie mniej niż 1 laz w

na bieżąco nie

m iej niż 1 raz w

tygodniu

Darkietow€i
2.

z

zamaiviaiacvm

w ty8odniu

2.

raz w wsodniu

na bieźąco nie mniej niż 2 razy w

wgwnętrznvoh i z€wnetlznvch

Lp,

1

dż l

5

-

na bieżąco nie mniej

tvsodnill

niż 1 mz w

2 razy w terminach uzgodnionych

uźm2wiżiacvm
potrzeb
wodług
w}'nikających z harmonogramu prób i koncertów,

z

8.

wykaz czynnościi częstotliwość ich rrTkon]^Yania na t€r€nie

cżęstot]iwośćwYkonania

opis czynności

Lp.

w tygodniu
],

2-

].
4.
5,

Zamiatanie schodów, chodrrików, ciągów pieszo_
jezdnych, parkingów,
Usuwanie wszelkich zanieczyszczeli Ze schodów,
ciasów Dieszo-iezdnvch. parkinsórv
Mvcie Dhtek Drzv weiściu do budwku
U5u$anie $.żelkich,/anieczlszczeń z terenóv
Zamiatanie, poźądkowani€ miej sca wokół
Doi€mnika na odDadv

zewnętrznym

W !niesiącu

tr*,ania

5
5
5
5
5

Prace związnne z okresem zimo$Tm
(,

,7.

Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota schodów,
chodników, ci€ów pieszo-jezdnych \ł.raz z
pryżmowaniem śniegu po opadach
Usuwanje śljskościz chodników. ciagów pieszo_
jezdnych poprzez poslpl.vyanie piaskiem i

właściwymiśrodkami chemicznvni

na bieżąco (do 7 dni w tygodniu)

na bieżąco (do 7 dni w rygodniu)

l,Wykonawca realiżuje przedmiot zamówienia z wykorzystaniem własnego sprzętu rn,in. wózków
serwisowych, odkurzacry do pmcy na sucho i mokro, urządz€ń do czyszczenia i polerowania
powierzchni posadżek, do mycia ciśnieniowego, do ko serwacji terenów zielonycĘ odśnieżania
i sprzątan;a zewnętrznęgo.

2, Wykonawca dostalcza na własny kosź materiaĘ i środki cryszczące, konserwujące, papier
toaletowy, ręczniki papierowe, nydło w płylię (nie powodujące Wysuszania skóry) worki na śmieci,
środki zapachowe w żelu, p\łr do mycia nacryn oraz środki do likwidacji skutków zimy. _
Zamawiający wymagą aby wsrystkie wykorzystywane &odki, nażędzia oraz materiĄ posiadaĘ
stośowne cerryfikaty oraz atesĄ, dopuszczające do stosowania w obiekach uĄłecznościpublicznej. a
także ich rodzaj winien być dosto§owa y do sprzątanych powierzchni. glvaranfujące bezpieczeństwo

(anrypoślizgoNe),

zafia||iający zastrzega §obie pra.vo do bieżącej kontroli środków chemicznych stosowanych przez
Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w obiekcie Filharmonii nienagannej czystości .

4.

Wykonawca zobowiążany będzie do zapewnienia osobom sprzątając)łn jednolitego stroju
i imiennych iden§fi katorów.
5, stały nadńI nad pracą osób sprżątających pełnić będzie koordynator wmaczoly przęz
wykoDawcę, kóry utrzym},rvać będzie bezpośredni stó kontal1 z przedstawicielem
Zamawiającego, Wykonanie przedmiofu umowy będzie na bieżąco kontro]owane przez
Zamawiającego i potwierdzane podpisaniem miesięcmego protokofu będącego podstawą w}?łaty
należności.
6, Spźątanie pomieszczeń odb},wać się będżie po godzinie 15łej, z wyjątkien pomieszczeń
o tzw. ogranicżonym dostępie ( plombowane). sprzątanie tych pomieszcz€ń w godzinach 8:00 - 16|00
(po wcześnie jszym uzgodnieniu),

7. Sprzątanie pomieszczeń dostępnych dla pub]jczności (sala konceńowa, ianjtariaty, koĄłaże, hole,
k]atki schodowe) odbF,ać się będzie ró§nież w soboty i niedzie]e ze względu na działalność
Zarnawia_jący wymaga aby Wykonawca w ce]u pra*,idłowej wyceny usług będących przedmiotem

zamórłienia dokonal wi/ji lokalnqi obielIó$.
Na lvizję lokalną można umawiać się z Krzysźofem sobieralśkim kierovinikiem działu iechnicznego
pod nr telefonu 75 75 38 177

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.

Wlmagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia
2015l.
5. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
Wybór ofelty najkolzystniejszej zostanie dokonany wedłrrg kyerium: cena

31

grudnia

brutto

waga

I00o/o.

6.

DOKUMENTY
1. wypełniony lormularz ofeĄ

2.

opłacona polisą a \ł przypadku jej bral:u inly dokument, potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpięczony od odpowiedzialności cyrvilnej w zakresie prcwadzonej dżiała]ności
z wlączeniem odpowiedzialności za wykony,waną usługę, będącą przedmiotem
zamówienia na sumę gwaranryjną nie niższą niż 300,000,00 zł (słowni€i trzysta tysięcy
złotych 00/100) na jedno i wsrystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia kserokopia

potwierdzona za zgodność z oryginałęm przez Wykonawcę.
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
ofeltę nalezy złożyćw formie pisemnej na z5łączonym formularzu ofeftowym w

siedzibię

zamawiaj ącęgo:

Filharmonia Dolnośląska w J€leniej Górz€
58_500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 60
sekr.etąńat - w godzinach: 8:00- 15:00_ poniedział€k- piąt€k
Termin żłoż€nia ofeń| do dnia 17 grudzień 2014r. do godziny 10:30
Wykonawca pozostaje związany ofeńą przez okres 30 dni od daty Wyznaczonej na złożenie ofert.
8.

POZOSTAŁE INFORMACJE
l. Wykonawcy nie przysługują żadne środkiodwoławcze.
Nie dopuszcza się możliwościskładania ofeń częściowych i wariantowych,
3. osobą do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającęgo jęst Pan l3zysztof
sobieralski -tel. 75 75 38 177

2.

