Załącznik nr 6

RODZAJ I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH USŁUG OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM
ZAMÓWIENIA
Zadanie 1- ochrona
Lp.

numer
posterunku

Ilość osób
wyznaczona do
realizacji

1
posterunek
nr 1

(jednoosobowy)

2
posterunek
nr 2

3

(jednoosobowy)

Miejsce ustanowienia
posterunku

Godziny pełnienia
dyżuru

wejście główne do
Sądu Rejonowego,
Szubin, pl. Wolności
4

w godzinach
pn. 7.30 – 18.00
wt.-pt. 7.30-15.30

wejście główne do
w godzinach
Sądu Rejonowego,
pn. 7.30 – 18.00
Żnin pl. Wolności 17 wt.-pt. 7.30-15.30

na wezwanie służby ochrony lub Kierownika Oddziału
Finansowego w Sądzie Rejonowym, Dyrektora SR lub
kasjera do wykonania zadań określonych w umowie
patrol
interwencyjny

Zadania do realizacji

kontrola ruchu osobowego oraz niedopuszczenie do
wejścia na teren Sądu osobom nieuprawnionym,
nietrzeźwym pod wpływem środków narkotycznych,
posiadającym przy sobie przedmioty niedozwolone do
wniesienia
kontrola ruchu osobowego oraz niedopuszczenie do
wejścia na teren Sądu osobom nieuprawnionym,
nietrzeźwym pod wpływem środków narkotycznych,
posiadającym przy sobie przedmioty niedozwolone do
wniesienia
·

·

wspomaganie pracowników ochrony na ich
wezwanie w przypadku potrzeby wzmocnienia
działań ochronnych i naruszenia porządku w
chronionych obiektach,
przewożenie środków pieniężnych własnym
samochodem patrolowym poprzez dowóz kasjera
i zapewnienie ochrony przez pracownika

UWAGA!
Należy bezwzględnie przestrzegać godzin pełnienia dyżurów na poszczególnych posterunkach.

Każdy przypadek braku osobowego na wymienionym posterunku, jak również wcześniejsze zwolnienie pracownika ochrony (bez wyznaczenia
osoby zastępującej) w godzinach pełnienia służby skutkuje koniecznością powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego z jednoczesnym
wpisem w książce meldunków pełnienia służby.
Zadanie 2- sprzątanie
Lp.

Rodzaj czynności

Częstotliwość wykonywania
wg potrzeb

1 x dziennie

1 x w tygodniu

Prace porządkowe w budynkach Sądu
1. 1wycieranie kurzu z mebli, parapetów, lamp
biurowych, aparatów telefonicznych,
listew przypodłogowych
2. 2odkurzanie wykładzin dywanowych
3. 3zamiatanie i mycie podłóg gumolitowych,
płytek ceramicznych, lastrika , paneli i
parkietów
4. 4mycie i dezynfekcja sanitariatów (
umywalek, muszli, pisuarów ,desek
sedesowych, luster , itp) media (papier i
mydło toaletowe) do WC zapewnia
Zamawiający
5. 5opróżnianie pojemników, zmianę worków i
wyrzucanie
śmieci
do
pojemnika
(utrzymanie porządku wokół pojemników
na śmieci)
6. 6mycie pojemników na śmieci
usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych
7. 9codzienne mycie naczyń w sekretariacie
Prezesa i u Dyrektora SR

x

x
x

x

x

x
x
x

1 x w miesiącu

1 x na kwartał

uwagi

8. 1mycie stolarki drzwiowej, parapetów,
0grzejników, balustrad, boazerii na
korytarzach i salach rozpraw,
9. 1odkurzanie mebli tapicerskich,
1
10. 1mycie wyłączników światła
2
11. 1usuwanie pajęczyn,
3
12. 1ścieranie kurzu z szaf,
4
13. 1konserwacja mebli środkami
5posiadającymi certyfikaty zgodne z
normami Unii Europejskiej
14. 1mycie lodówek ( 3 szt.)
6
15. 1mycie tablic informacyjnych i gablot w
7ciągach komunikacyjnych oraz filarów i
gzymsów
16. 1położenie powłok polimerowych z x
8częstotliwością zapewniającą czystość i
estetykę powierzchni (sale rozpraw,
sekretariaty, gabinety sędziowskie, ciągi
komunikacyjne),
17. 1mycie
lamp wiszących,
żyrandoli,
9kinkietów
(450 lamp wiszących, 4
żyrandole, pozostałe to lampy rastrowe)
18. 2mycie okien, większość okien mieści się w
0przedziale od 1-3 m2.
19. Pranie firan wraz ze zdjęciem i
założeniem.

X

X
X
X
X
X

X
X

nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu

X

x

x

Ponadto w razie
konieczności od
strony ulicy

20. 2pranie tapicerki i wykładzin dywanowych
1
21. 2sprzątanie pomieszczeń po remontach,
2
Prace porządkowe na terenach zewnętrznych
23 zamiatanie chodników
24 zamiatanie parkingów wewnętrznych oraz
dróg dojazdowych
25 zbieranie śmieci wokół budynków
26 grabienie liści
27 odśnieżanie i wywóz śniegu po ustaniu
opadów, przy długotrwałych opadach po 6
godzinach
28 posypywanie chodników i parkingów
piaskiem
29 czyszczenie elewacji i krat okiennych (z
kurzu, pajęczyn)
30 przycinanie żywopłotów i wyrywanie
chwastów oraz usuwanie i wycinanie
trawy
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