
Oznaczenie sprawy: 13 EPZ
nr kor.:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Obsługa stadionu piłkarskiego przy ul.Lekarskiej 5 w Gliwicach

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109
Gliwice.
Tekst, który należy zmienić

W ogłoszeniu jest:

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Do podstawowych zadań wykonawcy należy:
1. dozorowanie obiektu, ochrona mienia znajdującego się na obiekcie przed każdą formą jego zagarnięcia lub
zniszczenia:
- 01 październik - 28 luty w godz. 17.00-6.00
- 01 marzec-30 wrzesień w godz. 20.00-6.00
2. obsługa kotłowni centralnego ogrzewania - osoby obsługujące muszą posiadać uprawnienia
3. utrzymanie czystości, sprzątanie w tym:
- zamiatanie,
- odśnieżanie,
- sprzątanie terenu
- sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- sprzątanie szatni
razem powierzchnia szatni i powierzchni biurowych ok 225 m2
- mycie okien raz na kwartał
- przygotowanie sali o powierzchni 182 m2 do wynajęcia w tym:
- utrzymanie należytej czystości
- pranie, prasowanie obrusów
- mycie okien
- oddanie i przyjęcie zaplecza kuchennego najemcy
- osoba sprzątająca ma pozostawać w dyspozycji zamawiającego trzy razy w tygodniu, najczęściej
w poniedziałki, środy i piątki przez 5 godz.tj od godz. 15.00-20.00, lub w zależności od potrzeb w inne dni
tygodnia nie przekraczając w rozliczeniu miesięcznym 3 dni w tygodniu po 5 godzin. Przy czym zamawiający
zastrzega, iż nienależyte wykonanie prac będzie skutkowało przedłużeniem czasu pracy na koszt wykonawcy.
4. Wykonawca wyposaży swój personel w odpowiednią do wykonywanych prac odzież roboczą oraz środki
ochrony osobistej.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia personelu wykonawczego w odpowiednie środki techniczne,
odzież, narzędzia, oraz środki chemiczne do utrzymania czystości na obiekcie.
6. Personel wykonawczy ma posiadać odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do wykonania przedmiotu
umowy oraz zachowywać się i wypowiadać w sposób kulturalny - praca na obiekcie sportowym, na którym
przebywa młodzież i dzieci.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką
Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla
dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.

W ogłoszeniu powinno być:

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Do podstawowych zadań wykonawcy należy:
1. dozorowanie obiektu, ochrona mienia znajdującego się na obiekcie przed każdą formą jego zagarnięcia lub
zniszczenia:
- 01 październik - 28 luty w godz. 17.00-6.00
- 01 marzec-30 wrzesień w godz. 20.00-6.00
2. obsługa kotłowni centralnego ogrzewania - osoby obsługujące muszą posiadać uprawnienia
3. utrzymanie czystości, sprzątanie w tym:
- zamiatanie,



- odśnieżanie,
- sprzątanie terenu
- sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- sprzątanie szatni
razem powierzchnia szatni i powierzchni biurowych ok 225 m2
- mycie okien raz na kwartał
- przygotowanie sali o powierzchni 182 m2 do wynajęcia w tym:
- utrzymanie należytej czystości
- pranie, prasowanie obrusów
- mycie okien
- oddanie i przyjęcie zaplecza kuchennego najemcy
- osoba sprzątająca ma pozostawać w dyspozycji zamawiającego trzy razy w tygodniu, najczęściej
w poniedziałki, środy i piątki przez 5 godz. tj od godz. 15.00-20.00, lub w zależności od potrzeb w inne dni
tygodnia nie przekraczając w rozliczeniu miesięcznym 3 dni w tygodniu po 5 godzin. Przy czym zamawiający
zastrzega, iż nienależyte wykonanie prac będzie skutkowało przedłużeniem czasu pracy na koszt wykonawcy.
4. Wykonawca wyposaży swój personel w odpowiednią do wykonywanych prac odzież roboczą oraz środki
ochrony osobistej.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia personelu wykonawczego w odpowiednie środki techniczne,
odzież, narzędzia, chemię gospodarczą i środki czystości np. mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier
toaletowy, kostki/płyny toaletowe, worki na śmieci.
6. Personel wykonawczy ma posiadać odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do wykonania przedmiotu
umowy oraz zachowywać się i wypowiadać w sposób kulturalny - praca na obiekcie sportowym, na którym
przebywa młodzież i dzieci.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką
Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla
dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień
publicznych

22-03-2013 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

p.o. dyrektor MZUK

22-03-2013 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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