
 

 

Załącznik nr 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zalecenia ogólne 

1.1 Realizując zlecone prace Wykonawca ma obowiązek stosować się do aktualnych 

przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity 

Dz.U.2021, poz. 450) i do innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących 

bezpieczeństwa osób i mienia w obrębie oczyszczanych elementów. 

 

1.2 Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku 

na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą 

ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, jezdnie). 

 

1.3 Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, powinni być 

ubrani w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy. 

 

1.4 Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, powinny być oznakowane 

(logo, pełna nazwa i adres firmy). Zamawiający nie wyraża zgody na wjazd pojazdów 

mechanicznych na trawniki. W przypadku konieczności wjazdu na trawniki Wykonawca 

jest zobowiązany każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego oraz warunki zajęcia 

terenu. 

 

1.5 Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną przed i po wykonaniu prac, 

ukazującą ciągi pieszo-jezdne, elementy i urządzenia infrastruktury pod kątem zastanych 

zanieczyszczeń i przekaże tę dokumentację w formie cyfrowej na nośniku USB 

Zamawiającemu jako załącznik do comiesięcznego protokołu odbioru. 

 

1.6 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia lub naprawy na swój koszt wszelkich 

szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac.  

 

1.7 Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do skierowania swego 

przedstawiciela do udziału w kontrolach. 

 

1.8 Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania umowy osoby, 

która będzie odpowiedzialna za realizację prac.  

 

1.9 Prace będą realizowane na podstawie zleceń wydawanych drogą elektroniczną  

(e-mail) przez Zamawiającego według potrzeb.  

 

1.10 Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie rzeczywiście 

zrealizowanych zleceń (wyceną powykonawczą). 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Zalecenia szczegółowe 

2.1 Usuniecie graffiti wraz z innymi zanieczyszczeniami ze wszystkich powierzchni za 

wyjątkiem tynków należy przeprowadzić przy użyciu odczynników chemicznych poprzez 

wywabianie farby z doczyszczeniem przy użyciu myjki wysokociśnieniowej wodnej, przy 

założeniu całkowitego usunięcia graffiti bez uszkodzenia powierzchni.  

 

2.2 Graffiti wraz z innymi zanieczyszczeniami tj. flamastry, farby, naklejki, gumy do żucia 

etc. będzie usuwane głównie z elementów małej architektury i elementów infrastruktury 

np. ławki, donice, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, znaki drogowe, słupki, tablice 

informacyjne, murki, rzeźby oraz z nawierzchni i innych. 

 

2.3 W ramach realizowanego zamówienia należy oczyścić wskazane przez 

Zamawiającego elementy wykonane z różnych materiałów m.in. drewniane  

i drewnopochodne (w tym, po oczyszczeniu elementu, zabezpieczenie poprzez 

olejowanie całych elementów drewnianych wykonanych z drewna naturalnego), 

betonowe, ceramiczne (cegła, klinkier), metalowe, z tworzyw sztucznych, okładziny  

z piaskowca, granitu i inne.  

Zamawiający przewiduje usunięcie graffiti wraz z innymi zanieczyszczeniami  

z materiałów o fakturze gładkiej i porowatej. 

 

2.4 Usuwanie graffiti z powierzchni piaskowca metodą gąbkowania, szlifowania oraz 

mycia hydrodynamicznego przy użyciu chemii do usuwania graffiti - metoda nie może 

doprowadzić do uszkodzenia piaskowca. 

 

2.5 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z doświadczeniem  

i wiedzą techniczną oraz dysponować osobami przewidzianymi do bezpośredniej 

realizacji prac, w liczbie gwarantującej realizację umowy zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. 

 

2.6 Przemalowanie powierzchni niezabezpieczonych (przemalowanie powierzchni może 

nastąpić tylko za zgodą zamawiającego i po uzgodnieniu kolorystyki). 

 

2.7 Środki chemiczne użyte podczas realizacji prac muszą być biodegradowalne, 

gwarantować nienaruszalność powierzchni oraz posiadać wszelkie wymagane prawem 

certyfikaty i atesty zapewniające bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt i roślin. 

 

2.8 Powłoka antygraffiti nietrwała woskowa powinna być nakładana dwukrotnie  

w temperaturze zapewniającej zachowanie wszystkich jej właściwości.  

 

2.9 Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji zlecenia w terminie ….. 

godzin od przesłania e-mailem zlecenia oraz do zakończenia zlecenia nie później niż  

w terminie określonym w zleceniu.  

 

2.10 Prace w porze nocnej wykonywane będą z zachowaniem dopuszczalnego poziomu 

hałasu. 

 

 

 

 

 


