
CZĘŚĆ II – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Informacje dotyczące zakresu usługi, obowiązków Wykonawcy oraz warunków realizacji.

Spis treści:

Rozdział I – przedmiot zamówienia

Rozdział II – zakres obowiązków Wykonawcy

Rozdział III – wyszczególnienie kosztów



Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usług serwisowo-technicznych i gospodarczych
w "AFRYKARIUM-OCEANARIUM" na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul.
Wróblewskiego 1-5
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres, warunki i zasady realizacji opisany został w
załącznikach Nr 1 i Nr 2 do SIWZ.

Rozdział II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

I. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy w szczególności:

1. Zapewnienie realizacji usług gospodarczych i serwisowo-technicznych systemów, instalacji,
urządzeń, aparatury i wyposażenia zgodnie z instrukcjami serwisu eksploatacji i konserwacji
oraz wymagań przepisów technicznych.

Szczegółowy opis, zakres, warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie usług
gospodarczych i serwisowo-technicznych zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ, który stanowić będzie
integralną część umowy w formie załącznika Nr 1 do umowy.

Szczegółowe zestawienie powierzchni według funkcji dla realizacji usług gospodarczych zawiera
załcznik Nr 11 do SIWZ, który stanowić będzie integralną część umowy w formie załącznika Nr 2 do
umowy.

2. Usługi porządkowe muszą być świadczone w godzinach bezruchu obiektu.

3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt:

 Odpowiedni niezbędny sprzęt, środki do utrzymania czystości oraz materiały eksploatacyjne,
które należy wliczyć do miesięcznego ryczałtu za wykonywanie usługi,

 Zaplecze socjalno-bytowe dla zatrudnionego personelu zgodnie z wymogami obowiązujących
przepisów w tym zakresie,

 Kompletne wyposażenie dla 2-óch płetwonurków do wody słodkiej i słonej.

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby pracownicy z grupy serwisowo-technicznej (pkt 1 i pkt 5)

oraz grupy gospodarczej (pkt 2) byli wyposażeni na koszt Wykonawcy w jednolitą

odzież roboczą z widoczną nazwąi logo firmy oraz posiadali imienne ze zdjęciem

osobiste identyfikatory według opisu zawartego w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

4. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni wokół budynku, tj. np. podlewanie roślin, zasilanie roślin
nawozami, koszenie trawników i przycinanie żywopłotów.

5. Umieszczanie na wniosek Zamawiającego na budynku dekoracji okolicznościowych (za wyjątkiem
reklam).

6. Zapewnienie obsługi technicznej nieruchomości, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), w tymi:



a) zarzadzanie powierzchniami komercyjnymi - restauracja, bary, punkty gastronomiczne, sklep

z pamiątkami, powierzchnie reklamowe wewnętrzne, sale konferencyjne w zakresie

prowadzenia działalności gospodarczej,

b) wykonywanie bieżących drobnych napraw w budynku nieruchomości w szczególności:

wymiana przełączników, wyłączników, gniazdek i opraw oświetleniowych, usuwanie zwarć

elektrycznych, wymiany bezpieczników, zużytych żarówek w holu i w dźwigu, naprawy lub

wymiana urządzeń sanitarno-higienicznych, usuwanie skutków aktów wandalizmu,

c) w przypadku awarii zawiadomienie odpowiednich służb i Zamawiającego,

d) likwidowanie awarii, ich przyczyny oraz skutków, przy czym roboty związane z usuwaniem

przyczyn i skutków awarii po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozliczane będą odrębnym

zleceniem,

e) sprawowanie bieżącego nadzoru nad kontrahentami świadczącymi usługi wykonywane

w budynku wraz z dokonywaniem odbioru prac.

Okresowe przeglądy i konserwacje są kosztem Wykonawcy wliczonym do miesięcznego
wynagrodzenia ryczałtowego, natomiast wykonywane za zgodą Zamawiającego naprawy urządzeń
i instalacji wewnętrznych, będące wynikiem awarii, rozliczane będą odrębnym zleceniem.

7. Prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych nieruchomości, w tym:

- prowadzenie ewidencji kosztów, przychodów i rozchodów, a także ewidencji wnoszonych wpłat na

pokrycie kosztów;

- rozliczanie poniesionych kosztów,

- składanie na koniec roku kalendarzowego oraz na dzień zakończenia umowy sprawozdania

dotyczącego zarządzania nieruchomością, w tym także rozliczenia środków finansowych.

"Sprawozdania na koniec roku kalendarzowego" Wykonawca złoży w terminie 31 dni od

zakończenia okresu, którego dotyczy rozliczenie;

- przedkładanie, na żądanie Zamawiającego, w ciągu 7 dni sprawozdań i innych informacji w układzie

żądanym przez Zamawiającego;

- dokonywanie rozliczeń dostaw energii elektrycznej i gazu na podstawie zawartych umów.

8. Wykonawca dokona:

a) corocznego przeglądu nieruchomości i przygotuje "Protokół przeglądu budynku", który będzie dla
Zamawiającego podstawą do zabezpieczenia środków finansowych na rok następny,

b) przeprowadzenia koniecznych remontów i konserwacji,

c) "Protokółprzeglądu budynku" musi być sporządzony i przekazany Zamawiającemu najdalej do dnia
15 marca każdego roku



9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodne współdziałanie z Zamawiającym związane
z akceptacją zadań wynikających z "Protokołu przeglądu budynku" i koordynowanie działań przy
realizacji koniecznych remontów i konserwacji.

10.Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem
wykonywania umowy wykaz osób wyznaczonych do realizacji usług. W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek zmian osobowych Wykonawca niezwłocznie pisemnie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiającego.

11.Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczanie reklam na budynku.

12.Wyposażenie powierzchni komercyjnych w meble, niezbędny sprzęt i urządzenia w tym
gastronomiczny oraz ich montaż, instalację i uruchomienie zrealizowane zostanie przez
Wykonawcę i na jego koszt w terminie do 30.09.2014 r.

13.Wykonawca zapewni na rzecz Zamawiającego uzyskiwanie i przekazywanie w cyklach
miesięcznych pożytków finansowych, pozyskiwanych z działalności handlowo - gastronomicznej
w wysokości od 5% - 20%, liczonych od miesięcznych przychodów netto.

14.Wykonawca zapewni na koszt własny:

a) cztery zestawy radiowe wewnętrznego systemu łączności dla Zamawiającego z Wykonawcą,

b) ochronę osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z 22.08.1997r. Dz.
Ustaw z 2005r. Nr 145 poz. 1221.

Rozdział III. WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW

1. Koszty wliczane w wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie usług serwisowo-technicznych:

1) Przeglądy budowlane roczne wynikające z art. 62 prawa budowlanego.

2) Okresowe konserwacje i przeglądy instalacji: elektrycznej, odgromowej, wodnokanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, gazowej, kominiarskiej, wentylacyjnej, hydrantów ppoż, klap dymowych.
Celem konserwacji jest zapewnienie bezpieczeństwa, sprawności działania, szczelności i drożności.

3) Podstawowe narzędzia i materiały eksploatacyjne używane w pracach konserwacyjnych, jak np.
smary, uszczelki, itp.

4) Bieżące naprawy urządzeń i instalacji wynikające z eksploatacji, jak np.: wymiany opraw
oświetleniowych, żarówek, świetlówek, osprzętu elektrycznego, uszczelek, uszkodzonych części
lub całości urządzeń sanitarnych – w celu przywrócenia ich sprawności technicznej
i bezpieczeństwa eksploatacji.

5) Wieszanie dekoracji okolicznościowej

6) Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania co miesiąc w okresie grzewczym

7) Konserwacja dźwigu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Techniczno Ruchowej i Urzędu Dozoru
Technicznego.

8) Prowadzenie księgi obiektu budowlanego zgodnie z przepisami.

9) Wyposażenie wymienione w załączniku Nr 2 do SIWZ w zakresie prac serwisowo-technicznych.



10) Cztery zestawy radiowe i ochronę osób i mienia, o czym mowa w rozdz. II pkt 14.

2. Koszty wliczane w wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie usług gospodarczych:

1) Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku.

2) Odśnieżanie terenów zewnętrznych oraz dachu.

3) Pielęgnacja terenów zielonych.

4) Mycie okien, lamp sufitowych oraz fasady szklanej.

5) Materiały i środki służące do utrzymania czystości.

6) Materiały zużyte do utrzymania parametrów wody basenowej, według faktycznego
udokumentowanego ich zużycia.

7. Wyposażenie wymienione w załączniku Nr 2 w zakresie prac gospodarczych.

3. Pozostałe koszty, rozliczane odrębnymi zleceniami (refakturowane):

1) związane z organizacją remontów i modernizacji,

2) usuwaniem przyczyn i skutków awarii - materiały i robocizna,

3) materiałów i części zamiennych zużytych do napraw i remontów, nieujętych w pkt 1 ust. 4,

4) specjalistycznego sprzętu i narzędzi do zlecanych zadań,

5) przygotowania i zakupu dekoracji okolicznościowych,

6) Materiały zużyte do utrzymania parametrów wody basenowej, według faktycznego
udokumentowanego ich zużycia,

7) przeglądów oraz specjalistycznych ekspertyz i pomiarów,

8) instalacji i osprzętu telefonicznego, internetowego, informatycznego, itp.,

9) zakup nasadzeń, nawozów, środków ochrony na tereny zielone,

10) modernizacja, rozbudowa terenów zielonych,

11) zakup wyposażenia, oznakowania,

12) napraw i modernizacji instalacji i urządzeń podlegających okresowej konserwacji.

3a.Do rozliczenia kosztów odrębnymi zleceniami na zasadzie refakturowania (pkt 3)
zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów, sprzętu i robocizny brutto według
(wydawnictwa) Cennika SEKOCENBUD z okresu poprzedzającego realizację usług – robót.


