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Załącznik 1 do ogłoszenia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZADANIE NR 1 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Kompleksowa usługa bieżącego utrzymania, pielęgnacji, odśnieżania, koszenia, 
odchwaszczania, odladzania nawierzchni parkingu w okresie 11 m-cy zlokalizowanego 
przy ul. Przytocznej 1a w Poznaniu. 

Nawierzchnia placu parkingowego wykonanego z kostki brukowej wynosi 760 m2,                   
w tym 300 m2 trawnika. 

Zakres prac: 
-  Odchwaszczanie wraz z usunięciem chwastów z nawierzchni parkingu.  
 

Odchwaszczanie powinno odbyć się metodą tradycyjną, mechaniczną                       
lub chemiczną, przy użyciu specjalistycznych urządzeń lub środków. Częstotliwość 
wykonywanej usługi wynosi 5 razy w trakcie trwania umowy, Wynikiem podjętych 
działań powinno być skuteczne usunięcie chwastów na datę zakończenia pracy. 
 

-  Koszenie trawnika wraz z grabieniem i wywozem trawy.  

Koszenie powinno odbyć się przy użyciu kosiarki spalinowej oraz podkaszarki 
spalinowej. Częstotliwość wykonywanej usługi wynosi 5 razy w trakcie trwania 
umowy. 

-  Odśnieżanie nawierzchni utwardzonej wraz z wywozem śniegu we wskazane 
miejsce.  

Odśnieżanie powinno odbyć się przy użyciu specjalistycznego sprzętu ręcznego            
i mechanicznego. Usługa wykonywana będzie wg. potrzeb Zamawiającego,                      
w okresie zimowym z zastrzeżeniem, że Wykonawca przystąpi do odśnieżania max. 
2h po rozpoczęciu opadów, zaś 3h po ich ustaniu doprowadzi nawierzchnie                         
do standardu czarnej jezdni ( czas do uzgodnienia ). 

-  Odladzanie nawierzchni utwardzonej.  

Odladzanie powinno odbyć się przy użyciu specjalistycznych środków do tego 
przeznaczonych. Częstotliwość wykonania usługi, w okresie zimowym zależna 
będzie od warunków atmosferycznych i potrzeb Zamawiającego. 

-  Bieżące utrzymanie w swym zakresie powinno zawierać wg potrzeb usuwanie 
śmieci oraz zamiatanie. 
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2. Miejsce przeznaczenia 

Parking zewnętrzny zlokalizowany przy TWR w Poznaniu ul. Przytoczna 1a 

3. Termin realizacji 

11 miesięcy 
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ZADANIE NR 2 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dwukrotna usługa mycia elewacji budynku kotłowni okresie 11 m-cy, zlokalizowanego 
przy ul. Przytocznej 1a w Poznaniu. 
 
Dwukrotne mycie elewacji budynku technicznego w okresie 11 m-cy od chwili 
podpisania umowy/zlecenia. 
Ilość metrów elewacji zewnętrznej – 200 m2.  
Ściany zewnętrzne budynku wykonane z paneli aluminiowych w systemie Alucobond 
gr.4mm. 
Mycie elewacji powinno być wykonane metodą tradycyjną lub ciśnieniową przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu myjącego. 
 

2. Miejsce przeznaczenia 

Budynek techniczny znajdujący się przy TWR Poznań ul. Przytoczna 1a w Poznaniu 

3. Termin realizacji 

11 miesięcy 


