Załącznik nr 2
do wzoru umowy
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.2.2018

I.

L.p

Teren

1

2

1.

Trybuny

powierzchnia/
ilość

Ciągi
komunikacyjne

3.119,75 m

Sanitariaty

4.

Wywóz odpadów
po sprzątaniu

6.

7.

Uzupełnianie
podajników

Trybuny

Ciągi
komunikacyjne

2

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6

8%
23%
8%
23%

23%

mechaniczne zamiatanie ciągów komunikacyjnych
wraz z usunięciem zanieczyszczeń, z przestrzeni
pod schodami wejściowymi na sektory

8%

mycie maszynowe ciągów komunikacyjnych (poziom
1)

8%

12.780,15 m

2

usuwanie lodu/śniegu z ciągów komunikacyjnych

8%

12.780,15 m

2

posypywanie ciągów komunikacyjnych środkiem
antypoślizgowym

8%

mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych (103
zlewy, 130 toalet, 126 pisuarów), mycie powierzchni
podłóg, mycie powierzchni ścian pokrytych glazurą,
w tym usuwanie gum do żucia, papierków, liści,
butelek, niedopałków papierosów wszelkich naklejek
i nalepek i innych zanieczyszczeń

23%

21 pomieszczeń
łączna
powierzchnia
822,31 m2

3.

5.

rodzaj czynności

cena
jednostkowa
netto w
złotych

3
4
5
Sprzątanie przed meczem/imprezą trybun GOSiR, Tory, Górka, Olimpijska A i C
sprzątanie trybun oraz krzesełek w tym usuwanie
gum do żucia, papierków, liści, butelek, niedopałków
2
papierosów wszelkich naklejek i nalepek i innych
8.609 m
trybuny; 13.622 zanieczyszczeń
szt. krzesełek mycie trybun oraz krzesełek
usuwanie lodu/ śniegu z krzesełek i trybun
usuwanie wody z krzesełek i trybun
mycie powierzchni płyt poliwęglanowych
(lexan) dzielących sektory, w tym usuwanie gum do
2
żucia, papierków, liści, butelek, niedopałków
500 m
papierosów wszelkich naklejek i nalepek i innych
zanieczyszczeń
12.780,15m2

2.

Stadion Piłkarski w Gdyni

łącznie 5 m3

wywóz odpadów po sprzątaniu

131 szt.
papier toaletowy
72 szt.
ręczniki
109 szt.
mydło
40 szt.
worki na śmieci 240 l.
80 szt.
worki na śmieci 60 l.
Sprzątanie po meczu/imprezie trybun GOSiR, Tory, Górka, Olimpijska A i C
sprzątanie trybun oraz krzesełek, w tym usuwanie
gum do żucia, papierków, liści, butelek, niedopałków
papierosów wszelkich naklejek i nalepek i innych
8.609 m2
trybuny; 13.622 zanieczyszczeń
szt. krzesełek mycie trybun oraz krzesełek
usuwanie lodu/ śniegu z krzesełek i trybun
usuwanie wody z krzesełek i trybun
12.780,15m2 zbieranie odpadów, śmieci
mycie maszynowe ciągów komunikacyjnych (poziom
3.119,75 m2
1)

8%
23%
23%
23%
23%
23%

8%
23%
8%
23%
8%
8%

12.780,15m2

mechaniczne zamiatanie ciągów komunikacyjnych

8%

12780,15 m2

usuwanie lodu/śniegu z ciągów komunikacyjnych

8%

12.780,15 m2

posypywanie ciągów komunikacyjnych środkiem
antypoślizgowym

8%
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Sanitariaty

Wywóz odpadów
po sprzątaniu
Korytarz
techniczny

Sanitariaty

16.

Wywóz odpadów
po sprzątaniu

18.

mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych (103
zlewy, 130 toalet, 126 pisuarów), mycie powierzchni
podłóg, mycie powierzchni ścian pokrytych glazurą,
w tym usuwanie gum do żucia, papierków, liści,
butelek, niedopałków papierosów wszelkich naklejek
i nalepek i innych zanieczyszczeń

wywóz odpadów po sprzątaniu włącznie z odpadami
z gastronomii
sprzątnięcie i usunięcie zanieczyszczeń oraz
400 mb
zamiecenie
usunięcie zanieczyszczeń z płyty boiska ze
szczególnym uwzględnieniem serpentyn, papierów i
innych przedmiotów z murawy, w tym usuwanie gum
Płyta boiska
120x80 m
do żucia, papierków, liści, butelek, niedopałków
papierosów wszelkich naklejek i nalepek i innych
zanieczyszczeń
Usunięcie zanieczyszczeń z drogi i trawnika ze
szczególnym uwzględnieniem serpentyn, w tym
usuwanie gum do żucia, papierków, liści, butelek,
niedopałków papierosów wszelkich naklejek i
nalepek i innych zanieczyszczeń
Dojście dla kibiców
Doprowadzenie w jak najkrótszym czasie do
2
10.160,4 m
gości
idealnego stanu czystości teren zewnętrzny przed
SM od strony ul. Olimpijskiej i Stryjskiej, usunięcie
worków z odpadami, wszelkich naklejek ze słupów
oświetleniowych, regulaminów SM, drzwi
wejściowych oraz powierzchni przy kołowrotach
wejściowych
Sprzątanie przed meczem/imprezą Trybuny Olimpijska B
sprzątanie trybuny oraz krzesełek w tym usuwanie
gum do żucia, papierków, liści, butelek, niedopałków
2
580 m trybuny; papierosów wszelkich naklejek i nalepek i innych
Trybuny
zanieczyszczeń
1.437 szt.
mycie trybuny oraz krzesełek
krzesełek
usuwanie lodu/ śniegu z trybuny oraz krzesełek
usuwanie wody z trybuny oraz krzesełek
zbieranie odpadów, śmieci
567,13 m2
mycie maszynowe ciągów komunikacyjnych, w tym
usuwanie gum do żucia, papierków, liści, butelek,
2
Ciągi
567,13 m
niedopałków papierosów wszelkich naklejek i
komunikacyjne
nalepek i innych zanieczyszczeń
wewnątrz budowli
(foyer, schody,
mechaniczne zamiatanie ciągów komunikacyjnych,
galeria i womitoria)
w tym usuwanie gum do żucia, papierków, liści,
2
567,13 m
butelek, niedopałków papierosów wszelkich naklejek
i nalepek i innych zanieczyszczeń

15.

17.

21 pomieszczeń
łączna
powierzchnia
2
822,31 m

Uzupełnianie
podajników

Trybuny

łącznie 5 m

3

mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych (11
5 pomieszczeń zlewów, 13 toalet 12 pisuarów), mycie powierzchni
podłóg, mycie powierzchni ścian pokrytych glazurą,
łączna
powierzchnia mycie i polerowanie luster, w tym usuwanie gum do
żucia, papierków, liści, butelek, niedopałków
104,56 m2
papierosów wszelkich naklejek i nalepek i innych
zanieczyszczeń
łącznie 1 m3

wywóz odpadów po sprzątaniu

15 szt.
papier toaletowy (biały)
10 szt.
ręczniki (białe)
10 szt.
mydło
10 szt.
worki na śmieci 240 l.
12 szt.
worki na śmieci 60 l.
Sprzątanie po meczu/imprezie Trybuny Olimpijska B
sprzątanie trybuny oraz krzesełek , w tym usuwanie
gum do żucia, papierków, liści, butelek, niedopałków
580 m2 trybuny; papierosów wszelkich naklejek i nalepek i innych
zanieczyszczeń
1.437 szt.
mycie trybuny oraz krzesełek
krzesełek
usuwanie lodu/ śniegu z trybuny oraz krzesełek
usuwanie wody z trybuny oraz krzesełek
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8%
23%

8%

8%

8%
23%
8%
23%
23%
23%

23%

23%

8%
23%
23%
23%
23%
23%

8%
23%
8%
23%
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zbieranie odpadów, śmieci
mycie maszynowe ciągów komunikacyjnych

23%
23%

mechaniczne zamiatanie ciągów komunikacyjnych ,
w tym usuwanie gum do żucia, papierków, liści,
butelek, niedopałków papierosów wszelkich naklejek
i nalepek i innych zanieczyszczeń

23%

mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych (11
zlewów, 13 toalet 12 pisuarów), mycie powierzchni
5 pomieszczeń
podłóg, mycie powierzchni ścian pokrytych glazurą,
łączna
mycie i polerowanie luster , w tym usuwanie gum do
powierzchnia
żucia, papierków, liści, butelek, niedopałków
2
104,56 m
papierosów wszelkich naklejek i nalepek i innych
zanieczyszczeń

23%

2

19.

Ciągi
komunikacyjne
wewnątrz budowli
(foyer, schody,
galeria i womitoria)

20.

Sanitariaty

21.

Wywóz odpadów
po sprzątaniu

567,13 m
2
567,13 m

567,13 m

2

łącznie 1 m

3

wywóz odpadów po sprzątaniu

8%

Sprzątanie dyżurne
22.

bieżące sprzątanie trybun i ciągów komunikacyjnych

8%

23.

bieżące sprzątanie ciągów komunikacyjnych
wewnątrz budowli (foyer, schody, galeria i womitoria)

23%

wymiana worków na śmieci
wymiana wypełnień podajników w sanitariatach
Odśnieżanie ciągów komunikacyjnych
13.347,28m2 odśnieżanie ciągów komunikacyjnych
posypywania ciągów komunikacyjnych środkiem
13.347,28m2
antypoślizgowym
7570 szt.
odśnieżania trybun: krzesełek i przejść na
krzesełek
trybunach
Sprzątanie z pracami na wysokościach
mycie witryny szklanej z obu stron z koniecznością
2
400 m
prac na wysokościach
mycie daszków nad kasami i wejściami z obu stron z
7 szt.
koniecznością prac na wysokościach
mycie pomieszczeń skybox z koniecznością prac na
2
400 m
wysokościach

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

23%
23%
8%
8%
8%

23%
23%
23%

II. Bosmanat przystani jachtowej Marina Gdynia

L.p

Teren

powierzchnia/
ilość

1

2

3

1.

trzy
pomieszczenia
biurowe

47,50 m

rodzaj czynności

4
Budynek biurowy „Marina Gdynia”

2

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6

Zamiatanie, odkurzanie i zmywanie twardych
powierzchni podłóg, przecieranie na wilgotno
poziomych powierzchni mebli, biurek, parapetów,
kaloryferów, nóg krzeseł i stołów, przecieranie na
wilgotno lub mycie drzwi wejściowych,
wewnętrznych i klamek, czyszczenie sprzętów
komputerowych oraz systemu monitoringu,
opróżnianie pojemników na śmieci ( 2 kosze - 35L i
60L) i wymiana worków foliowych w tym opróżnianie
i mycie popielniczek (zewnętrzna 1 sztuka),
uzupełnianie ręczników papierowych w toalecie i
papieru toaletowego

23%

mycie okien (3 sztuki = okno w drzwiach
wejściowych na taras) bez konieczności prac na
wysokościach

23%
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Pomieszczenie socjalne, kubryk, pralnia

2.

3.

Pomieszczenie
socjalne, kubryk,
pralnia

Chodnik przed
wejściem do biura

32,54 m

90 m

2

2

Zamiatanie, odkurzanie i zmywanie twardych
powierzchni podłóg, przecieranie na wilgotno lub
mycie drzwi wejściowych, wewnętrznych i klamek,
opróżnianie pojemników na śmieci (2 kosze 60L) i
wymiana worków foliowych w tym opróżnianie i
mycie popielniczek (zewnętrzna 3 sztuki), mycie
umywalek (3 zlewy kuchenne), blatów i stołów,
krzeseł, szafek kuchennych wewnątrz i na zewnątrz
oraz mycie sprzętów zewnętrzne i wewnętrzne:
lodówka, kuchenka, kuchenka mikrofalowa, okap.

23%

mycie okien (6 sztuk) bez konieczności prac na
wysokości

23%

Zamiatanie

8%

Pomieszczenia sanitarne (toaleta)

4.

Pomieszczenia
sanitarne

3m2

mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń
sanitarnych (1 toaleta, 1 umywalka), mycie,
czyszczenie i dezynfekcja powierzchni podłóg i
powierzchni ścian pokrytych glazurą, mycie i
polerowanie lustra, opróżnianie pojemników na
śmieci (1 kosz 35L) i wymiana worków foliowych,
uzupełnianie środków higienicznych (papieru
toaletowego, mydła w pianie- 1 dozownik, papieru
do rak – 1 dozownik, środków zapachowych), mycie
okien (1 sztuka) bez konieczności prac na
wysokościach

23%

Pomieszczenie sanitarne (toaleta dla niepełnosprawnych)

5.

Pomieszczenie
sanitarne

7m²

mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń
sanitarnych (1 toaleta, 1 umywalka), mycie,
czyszczenie i dezynfekcja powierzchni podłóg, ścian
pokrytych glazurą, mycie i polerowanie lustra, mycie
natrysku, uzupełnianie środków higienicznych
(papieru toaletowego 1 podajnik, mydła w płynie 1
dozownik, papieru do rak 1 podajnik, środków
zapachowych)

23%

Budynek dla ratowników

6.

Pomieszczenia
ratowników z
punktem
socjalnym i toaletą

17,88 m2

zamiatanie i zmywanie powierzchni podłóg,
przecieranie na wilgotno poziomych powierzchni
mebli, parapetów, kaloryferów, nóg krzeseł i stołów,
sprzętów komputerowych, przecieranie na wilgotno
lub mycie drzwi wejściowych, wewnętrznych i
klamek, opróżnianie pojemników na śmieci (2 kosze
60L) i wymiana worków foliowych, opróżnianie
pojemników na śmieci (2 kosze 60L) i wymiana
worków foliowych, mycie sprzętów zewnętrzne i
wewnętrzne: lodówka, kuchenka, kuchenka
mikrofalowa, okap, mycie umywalki i blatów, mycie,
czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych (1
zlew kuchenny, 1 umywalka, 1 toaleta), powierzchni
podłóg, mycie i polerowanie lustra, uzupełnianie
środków higienicznych (papieru toaletowego 1
podajnik, mydła w płynie 1 dozownik, papieru do rak
1 podajnik, środków zapachowych)

23%

mycie okien z koniecznością prac na wysokościach
4,5 m x 4m

23%
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7.

Szatnia z
natryskiem z
toaletą

8.

Punkt medyczny

9.

Podest drewniany
przed budynkiem

10.

Infomat

15,64 m2

11,87 m

2

zamiatanie i zmywanie twardych powierzchni
podłóg, przecieranie na wilgotno poziomych
powierzchni mebli, parapetów, kaloryferów,
przecieranie na wilgotno lub mycie drzwi
wejściowych, wewnętrznych i klamek, opróżnianie
pojemników na śmieci (1 kosz 60L) i wymiana
worków foliowych, mycie, czyszczenie i dezynfekcja
urządzeń sanitarnych (1 toaleta, 1 umywalka),
mycie, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni
podłóg, ścian pokrytych glazurą, mycie i
polerowanie lustra, mycie natrysku, uzupełnianie
środków higienicznych (papieru toaletowego 1
podajnik, mydła w płynie 1 dozownik, papieru do rak
1 podajnik, środków zapachowych)

23%

mycie okien z koniecznością prac na wysokościach
4,5m x 4m

23%

zamiatanie i zmywanie twardych powierzchni
podłóg, przecieranie na wilgotno poziomych
powierzchni mebli, mycie drzwi przeszklonych
wejściowych i klamek, mycie, czyszczenie i
dezynfekcja urządzeń sanitarnych (1 umywalka),
uzupełnianie środków higienicznych (mydła w płynie
1 dozownik), opróżnianie pojemników na śmieci (1
kosz 60L) i wymiana worków foliowych

23%

poranne zamiatanie całego podestu drewnianego
przed wejściem do pomieszczeń do budynku dla
ratowników.
Infomat
Jeden raz w tygodniu czyszczenie ekranu
230 cm/120cm dotykowego oraz obudowy środkami
specjalistycznymi
25 m2

8%

23%

III. Stadion Narodowy Rugby

L.p

Teren

powierzchnia/
ilość

1

2

3

4
Usługa sprzątania po meczu/imprezie

1.848 m2
2.650 szt.
krzesełek
2.650 szt.
krzesełek
1.

2.600 m

rodzaj czynności

2

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6

sprzątanie trybun z ciągami komunikacyjnymi, wraz
ze sprzątaniem krzesełek,

8%

mycie krzesełek

23%

sprzątnięcie chodników, ciągów pieszych oraz
parkingów,

8%

2

300 m , 150 sprzątanie trybuny gości wraz z krzesełkami,
krzesełek
ręczne sprzątnięcie terenu dokoła boiska,
400 m2
6 szt.- 300 l opróżnienie koszy oraz wywiezienie śmieci po
8 szt.– 240 l sprzątaniu
Usługa sprzątania pomieszczeń stadionu
Pomieszczenia
biurowe
2.

170 m2

Szatnie - 6 sztuk,
korytarze, punkt
medyczny, toalety 654 m2
zewnętrzne dla
kibiców

8%
8%
8%

sprzątanie i czyszczenie wykładzin

23%

sprzątanie i mycie terakoty, kafelek i fug. Mycie
luster -17 sztuk, umywalek- 25 sztuk, muszli-25
sztuk i pisuarów - 15 sztuk, mycie drzwi szatni - 18
sztuk, mycie szafek zawodników – 44 sztuki

23%
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IV. Ośrodek Hipoterapii

L.p

Teren

powierzchnia/
ilość

1

2

3

1.

2.

3.

4.

rodzaj czynności

4
zmywanie twardych powierzchni podłóg
zamiatanie twardych powierzchni podłóg
przecieranie na wilgotno lub mycie drzwi
wejściowych i klamek
opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana
Ciągi
worków foliowych
2
49,73 m
komunikacyjne
opróżnianie kosza na śmieci przy wejściu do
ośrodka i wymiana worków foliowych
przecieranie na wilgotno szklanych przeszkleń
wewnętrznych
mycie okien (3 sztuki) bez konieczności prac na
wysokości
odkurzanie wykładzin
zamiatanie twardych powierzchni podłóg
zmywanie twardych powierzchni podłóg
przecieranie na wilgotno poziomych powierzchni
sekretariat + poczekalnia 50,51 m2, mebli
szatnia 38,48 m2,
przecieranie na wilgotno lub mycie drzwi
biuro 19,52 m2 (wykładzina),
wejściowych i klamek
biuro instruktora 18,60 m2 (
opróżnianie pojemników na śmieci (7 sztuk) i
wykładzina),
wymiana worków foliowych
pomieszczenie socjalne 6,49 m2,
mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń
szatnia 6,49 m2,
sanitarnych (zlew 1 sztuka)
pomieszczenie pomocnicze
uzupełnianie środków higienicznych (mydła w płynie
(kotłownia) 8,94 m2.
1 dozownik, papieru do rak 1 dozownik)
przecieranie na wilgotno parapetów, kaloryferów,
nóg krzeseł i stołów
mycie okien (18 sztuk) bez konieczności prac na
wysokościach
mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń
sanitarnych (umywalki 7 sztuk, muszle 6 sztuk,
pisuar 1 sztuka)
mycie, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni
podłóg
opróżnianie pojemników na śmieci (8 sztuk) i
wymiana worków foliowych
mycie i polerowanie luster
2
sanitariaty
49,26 m
uzupełnianie środków higienicznych (papieru
toaletowego 6 dozowników, mydła w płynie 7
dozowników, papieru do rak 5 dozowników, środków
zapachowych)
mycie, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni ścian
pokrytych glazurą
mycie okien (4 sztuki) bez konieczności prac na
wysokościach
zamiatanie twardych powierzchni podłóg
zmywanie twardych powierzchni podłóg
Sala
rehabilitacyjna

przecieranie na wilgotno sprzętów rehabilitacyjnych
43,54 m2

opróżnianie pojemników na śmieci (1 sztuka) i
wymiana worków foliowych
mycie okien (5 sztuk) bez konieczności prac na
wysokości
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5.

Punkt medyczny

zmywanie twardych powierzchni podłóg
zamiatanie twardych powierzchni podłóg
przecieranie na wilgotno poziomych powierzchni
mebli
opróżnianie pojemników na śmieci (1 sztuka) i
wymiana worków foliowych
uzupełnianie środków higienicznych (mydła w płynie
1 dozownik, papieru do rak 1 dozownik)

18,69 m2

23%
23%
23%
23%
23%

mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń
sanitarnych (umywalka 1 sztuka, zlew 1 sztuka)

23%

mycie okien (2 sztuki) bez konieczności prac na
wysokości
Sprzątanie z pracami na wysokościach
6

Budynek biurowy

7.

Hala ujeżdżalni

8.

Stajnia

9.

Hala ujeżdżalni

10.

Stajnia

9 szt. o
wymiarach
100x200cm
50 szt. o
wymiarach
100x200cm
20 świetlików o
wymiarach
180x110cm
30 świetlików o
wymiarach
180x110cm
33 szt. o
wymiarach
40x100cm

23%

mycie okien z obu stron z koniecznością prac na
wysokościach

23%

mycie okien z obu stron z koniecznością prac na
wysokościach

23%

mycie świetlików z obu stron z koniecznością prac
na wysokościach

23%

mycie świetlików z obu stron z koniecznością prac
na wysokościach

23%

mycie okien z obu stron z koniecznością prac na
wysokościach

23%

V. teren boiska przy ul. Radosnej

L.p

1
1.

Teren

2
Pas pomiędzy
ogrodzeniem a
linią pola do gry

powierzchnia/
ilość
3

rodzaj czynności

4

108 m

2

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Zebranie śmieci, zamiatanie, opróżnianie 4
pojemników na śmieci, wywóz śmieci

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6
8%

VI. teren boiska przy ul. Reja

L.p

1
1.

Teren

2
Pas pomiędzy
ogrodzeniem a
linią pola do gry

powierzchnia/
ilość
3

rodzaj czynności

4

110 m2

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Zebranie śmieci, zamiatanie, wywóz śmieci

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6
8%

VII. teren boiska do koszykówki przy ul. Okrzei

L.p

1

1.

Teren

2
pas pomiedzy
boiskiem do
koszykówki o
nawierzchni
asfaltowej, a
łapaczem

powierzchnia/
ilość
3

50 m2

rodzaj czynności

4

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Zebranie śmieci, zamiatanie, opróżnianie 2
pojemników na śmieci, wywóz śmieci
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VIII. teren boiska przy ul. Chwarznieńskiej

L.p

Teren

powierzchnia/
ilość

1

2

3

1.

teren pomiędzy
boiskiem do gry w
piłkę, a łapaczem
piłek od strony
ulicy (teren ten
obejmuje
piaskowe boisko
do siatkówki, plac
zabaw, stół do
tenisa stołowego,
ławki parkowe)

1800 m2 /
6 szt. ławek
4 urządzenia
placu zabaw

rodzaj czynności

4

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Zebranie śmieci, grabienie,wytarcie na mokro
urządzeń placu zabaw oraz ławek parkowych,
opróżnianie 2 pojemników na śmieci, wywóz śmieci

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6

8%

IX. teren boiska przy ul. Narcyzowej

L.p

1

1.

Teren

2
pas pomiedzym
polem gry a
ogrodzeniem
boiska do
koszykówki
ogrodzonego
siatka stalową

powierzchnia/
ilość
3

70m2

rodzaj czynności

4

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Zebranie śmieci, zamiatanie, wywóz śmieci

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6

8%

X. teren boiska przy ul. Knyszyńskiej

L.p

1
1.

Teren

powierzchnia/
ilość

2
3
pas o szerokości
2m przy łapaczu
120m2
do piłek od strony
boiska

rodzaj czynności

4

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Zebranie śmieci, opróżnianie 2 pojemników na
śmieci, wywóz śmieci

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6
8%

XI. boisko do koszykówki oraz ścieżka zdrowia przy ul. Steyera

L.p

1

1.

Teren

powierzchnia/
ilość

2
3
boisko do
koszykówki
ulicznej (1 kosz)
oraz teren ścieżki 400 m2/14
zdrowia z
urządzeń
przyrządami do
wykonywania
ćwiczeń

rodzaj czynności

4

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Zebranie śmieci, zamiatanie, wytarcie na mokro
urządzeń do ćwiczeń, opróżnianie 1 pojemnika na
śmieci, wywóz śmieci

Strona 8 z 12

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6

8%

Załącznik nr 2
do wzoru umowy
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.2.2018

XII. teren siłowni zewnętrznej przy ul. Demptowskiej

L.p

1

1.

powierzchnia/
ilość

Teren

2
siłownia
zewnętrzna z
przyrządami do
wykonywania
ćwiczeń

3

rodzaj czynności

cena
jednostkowa
netto w
złotych

4

5

Zebranie śmieci, usuwanie odchodów zwierząt,
zagrabienie, opróżnianie 1 pojemnika na śmieci,
wywóz śmieci

110 m2

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6

8%

XIII. teren siłowni zewnętrznej przy ul. Janki Bryla

L.p

1

1.

powierzchnia/
ilość

Teren

2
siłownia
zewnętrzna z
przyrządami do
wykonywania
ćwiczeń

3

rodzaj czynności

cena
jednostkowa
netto w
złotych

4

5

Zebranie śmieci, usuwanie odchodów zwierząt,
zagrabienie, opróżnianie 2 pojemników na śmieci,
wywóz śmieci

200 m2

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6

8%

XIV. teren siłowni zewnętrznej przy ul. Stolemów

L.p

1

1.

powierzchnia/
ilość

Teren

2
siłownia
zewnętrzna z
przyrządami do
wykonywania
ćwiczeń

3

rodzaj czynności

cena
jednostkowa
netto w
złotych

4

5

Zebranie śmieci, usuwanie odchodów zwierząt,
zagrabienie, opróżnianie 1 pojemnika na śmieci,
wywóz śmieci

120 m2

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6

8%

XV. teren siłowni zewnętrznej i boiska do koszykówki przy ul. Zamenhoffa

L.p

1

1.

Teren

2
siłownia
zewnętrzna z
przyrządami do
wykonywania
ćwiczeń

powierzchnia/
ilość
3

rodzaj czynności

4

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Zebranie śmieci, usuwanie odchodów zwierząt,
zagrabienie, wywóz śmieci

90 m2

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6

8%

XVI. teren siłowni zewnętrznej przy ul. Racławickiej

L.p

Teren

powierzchnia/
ilość

1

2

3

1.

siłownia
zewnętrzna z
przyrządami do
wykonywania
ćwiczeń, ławkami
parkowymi i
betonowym stołem
do gry w szachy

150 m2 /
3 szt. urządzeń
siłowni
1 stół do gry w
szachy
2 szt. łwek
parkowych

rodzaj czynności

4

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Zebranie śmieci,usuwanie odchodów zwierząt,
zagrabienie,wytarcie na mokro urządzeń siłowni,
stołu do gry w szachy oraz ławek parkowych,
opróżnianie 2 pojemników na śmieci, wywóz śmieci
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XVII. skate-park z boiskiem do koszykówki na terenie Parku Kilońskiego

L.p

1

1.

powierzchnia/
ilość

Teren

2
teren pomiędzy
koszem do gry a
łapaczem oraz
ławek parkowych
umieszczonych
obok boiska

3

rodzaj czynności

4

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Zebranie śmieci, zamiatanie, opróżnianie 1
pojemnika na śmieci, wywóz śmieci

60 m2

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6

8%

XVIII. Tereny sportowe na terenie Gdyni

L.p

1

1.

powierzchnia/
ilość

Teren

2
Tereny sportowe
na terenie Gdyni
(np. boiska,
siłownie
zewnętrzne, itp.)

3

rodzaj czynności

4

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Zebranie śmieci, usuwanie odchodów zwierząt,
zamiatanie, opróżnianie maksymalnie 2 pojemników
na śmieci, wywóz śmieci

150 m2

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6

8%

XIX. Gdynia Arena – miesięczne utrzymanie czystości
Stawka
cena
VAT(%) bez
jednostkowa
podawania
nettow złotych
wartości
podatku

L.p

rodzaj czynności

1
1.

2
Miesięczne utrzymanie czystości hali we wszystkie dni tygodnia

3

4
23%

XX. Gdynia Arena – sprzątanie dodatkowe

L.p

Teren

powierzchnia/
ilość

1

2

3

rodzaj czynności

4

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6

1.

Usługa
odśnieżania
obiektu dotyczy:
1) jezdni
asfaltowej – o
powierzchni 4.971
m2,
2) terenu parkingu
– o powierzchni
11.397 m2
5.506 m2,
3) terenu parkingu
dla autobusów – o
powierzchni 920
m2,
łączna
powierzchnia
11.397 m2.

Odśnieżanie, posypywania ciągów komunikacyjnych
i parkingów środkiem antypoślizgowym

8%

2.

Pranie wykładzin
zabezpieczających 1600 m2
podłogę sportową

Czyszczenie wykładziny jednorazowo w sezonie
letnim, w max okresie 2 tygodni poza Halą

23%
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3.

Hole, przedsionki,
korytarze
2144 m2
(komunikacja) –
czerwona terakota

Kwasowe usunięcie zewnętrznej warstwy
impregnatu oraz nałożenie nowej powłoki
zabezpieczającej.

23%

4.

Mycie szyb i ram
okiennych

Dostępne z podłogi
Wykonywane na wysokościach

23%
23%

5.

Dodatkowe prace
Serwis porządkowy w czasie przygotowań, podczas
porządkowe, tzw. Roboczogodziny imprez oraz po ich zakończeniu (w tym w godzinach
serwis porządkowy
nocnych)

130 m2
970 m2

23%

XXI. Sprzątanie w trakcie i po biegach w ramach PKO Grand Prix Gdyni

L.p

Teren

powierzchnia/
ilość

1

2

3

1.

Skwer Kościuszki,
Parking
naprzeciwko
Akwarium
Gdyńskiego tj.
teren
wykorzystywany
podczas Biegu
Eurpejskiego z
PKO Bankiem
Polskim w ramach
PKO Grand Prix
Gdyni.

rodzaj czynności

4

cena
jednostkowa
netto w
złotych
5

Stawka VAT
(%) bez
podawania
wartości
podatku
6

około
40.000 m2

zebranie śmieci w trakcie trwania biegu ze
szczególnym uwzględnieniem papierków, butelek,
opakowań jednorazowych w tym kubków po kawie,
herbacie, wodzie i innych zanieczyszczeń
związanych z organizowanymi biegiem w tym ulotek
reklamowych, folii termicznych, opasek zaciskowych
(„trytytki”) oraz zanieczyszczeń wokoło śmietników
miejskich, ze zwróceniem uwagi aby śmietniki
miejskie nie były przepełnione.

8%

4 śmietniki o
pojemności 240
l,
4 śmietniki o
pojemności 120l

w miarę konieczności opróżnianie wraz z wymianą
worków foliowych, pojemników na śmieci
ustawionych przez Zamawiającego na parkingu
przed Akwarium Gdyńskim. (Zamawiający
przewiduje maksymalnie 10 wymian worków dla
każdego śmietnika)

8%

około
45.000 m2

zebranie śmieci po biegu, ze szczególnym
uwzględnieniem papierków, butelek, opakowań
jednorazowych w tym kubków po kawie, herbacie,
wodzie i innych zanieczyszczeń związanych z
organizowanymi biegiem w tym ulotek reklamowych,
folii termicznych, opasek zaciskowych („trytytki”)
oraz zanieczyszczeń wokoło śmietników miejskich.

8%

łącznie 0,5 m3

Wywóz odpadów zebranych ze sprzątania po
imprezie

8%
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2.

3.

Biuro biegu w Hali
Gier, plac przed
biurowcem,
parking , boiska
sztucznego
Gdyńskiego
Centrum Sportu,
oraz strefy
Start/Meta
znajdującej się na
ulicach Kazimierza
Górskiego i
Sportowej oraz ul.
Olimpijskiej tj.
teren
wykorzystywany
podczas Nocnego
Biegu
Świętojańskiego z
PKO Bankiem
Polskim w ramach
PKO Grand Prix
Gdyni.

Skwer Kościuszki,
Parking
naprzeciwko
Akwarium
Gdyńskiego tj.
teren
wykorzystywany
podczas Biegu
Niepodległości z
PKO Bankiem
Polskim w ramach
PKO Grand Prix
Gdyni.

zebranie śmieci w trakcie trwania biegu ze
szczególnym uwzględnieniem papierków, butelek,
opakowań jednorazowych w tym kubków po kawie,
herbacie, wodzie i innych zanieczyszczeń
związanych z organizowanymi biegiem w tym ulotek
reklamowych, folii termicznych, opasek zaciskowych
(„trytytki”) oraz zanieczyszczeń wokoło śmietników
miejskich, ze zwróceniem uwagi aby śmietniki
miejskie nie były przepełnione.

8%

w miarę konieczności opróżnianie wraz z wymianą
worków foliowych, pojemników na śmieci
4 śmietniki o
ustawionych przez Zamawiającego na parkingu przy
pojemności 120l Biurowcu GCS. (Zamawiający przewiduje
maksymalnie 10 wymian worków dla każdego
śmietnika)

8%

około
25.000 m2

zebranie śmieci po biegu, ze szczególnym
uwzględnieniem papierków, butelek, opakowań
jednorazowych w tym kubków po kawie, herbacie,
wodzie i innych zanieczyszczeń związanych z
organizowanymi biegiem w tym ulotek reklamowych,
folii termicznych, opasek zaciskowych („trytytki”)
oraz zanieczyszczeń wokoło śmietników miejskich.

8%

około
40.000 m2

zebranie śmieci w trakcie trwania biegu ze
szczególnym uwzględnieniem papierków, butelek,
opakowań jednorazowych w tym kubków po kawie,
herbacie, wodzie i innych zanieczyszczeń
związanych z organizowanymi biegiem w tym ulotek
reklamowych, folii termicznych, opasek zaciskowych
(„trytytki”) oraz zanieczyszczeń wokoło śmietników
miejskich, ze zwróceniem uwagi aby śmietniki
miejskie nie były przepełnione.

8%

4 śmietniki o
pojemności 240
l,
4 śmietniki o
pojemności 120l

w miarę konieczności opróżnianie wraz z wymianą
worków foliowych, pojemników na śmieci
ustawionych przez Zamawiającego na parkingu
przed Akwarium Gdyńskim. (Zamawiający
przewiduje maksymalnie 10 wymian worków dla
każdego śmietnika)

8%

około
40.000 m2

zebranie śmieci po biegu, ze szczególnym
uwzględnieniem papierków, butelek, opakowań
jednorazowych w tym kubków po kawie, herbacie,
wodzie i innych zanieczyszczeń związanych z
organizowanymi biegiem w tym ulotek reklamowych,
folii termicznych, opasek zaciskowych („trytytki”)
oraz zanieczyszczeń wokoło śmietników miejskich.

8%

łącznie 0,5 m3

Wywóz odpadów zebranych ze sprzątania po
imprezie

8%

około
25.000 m2

Zamawiający

Wykonawca
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