
Załącznik nr 1  

            do Istotnych Postanowień Umowy 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi dezynsekcji, deratyzacji, odkażaniu 

pomieszczeń niemieszkalnych, likwidacji gniazd szerszeni, usuwaniu zanieczyszczeń gołębich 

oraz dezynsekcji, deratyzacji, wentralizacji z utylizacją odpadów i rzeczy z nieruchomości 

administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.  Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje prace związane z deratyzacją, 

dezynsekcją, usuwaniem zanieczyszczeń w lokalach po zgonie - wentralizacja, opróżnianie 

pustostanów, likwidacja gniazd os i szerszeni, likwidacja zanieczyszczeń gołębi. 

2.  Usługi objęte zamówieniem będą prowadzone na terenie administrowanym przez Zarząd 

Mienia Skarbu Państwa. Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem, częstotliwość i zakres 

prac określa załącznik Nr 2(od A do F)  do istotnych postanowień Umowy. 

3. Deratyzację i dezynsekcję należy przeprowadzić w częściach wspólnych budynku (piwnice, 

klatki schodowe i altanki śmietnikowe).    

4.  Podstawą do rozpoczęcia robót będzie zlecenie, sporządzone przez Zamawiającego, w którym 

zostanie określony szczegółowy zakres prac.  

5. Podstawą do rozliczenia będzie protokół odbioru faktycznie wykonanych robót określonych 

zleceniem. 

Wykonawca po każdorazowej zakończonej usłudze będzie zobowiązany do sporządzenia dla 

Zamawiającego protokołu zawierającego: 

1) datę i miejsce wykonania usługi,  

2) rodzaj wykonanej usługi, 

3) rozliczenie metrażowe wykonanej usługi, 

4) sposób wykonania usługi,  

5) użyte środki,  

6) zalecenia po wykonanej usłudze (m.in. określenie okresu karencji),  

7) okres udzielonej gwarancji na wykonaną usługę, 

8) pieczęć i podpis osoby wykonującej usługę. 

Protokół ten zostanie potwierdzony przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione ze strony 

Zamawiającego.  

6. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie protokołów odbioru i wystawionej przez Wykonawcę 



faktury, zgodnie z cenami zawartymi w ofercie przetargu. 

7.  Oferowane ceny winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami za 1 m
2
 

skutecznie wykonanej usługi. 

8. Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami dojazdu do miejsca wykonywania 

usługi. 

9. Wykonanie usługi musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami, właściwą 

technologią robót, przepisami bhp. i zaleceniami Zamawiającego. 

 

 

II Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

1. Wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi normami, właściwą technologią i przepisami 

BHP.  

2. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wywieszenia ogłoszenia informacyjnego o 

terminie przeprowadzenia prac deratyzacji i dezynsekcji na nieruchomościach budynkowych 

zgodnie z załącznikiem nr 2 (od A do F) do istotnych postanowień Umowy. 

3.  Stosowania preparatów najnowszej generacji, bezwonnych, bezśladowych, biologicznie 

czynnych, bezpiecznych dla ludzi i zwierząt posiadających wymagane atesty Ministerstwa 

Zdrowia i Opieki Społecznej, a także akceptację Państwowego Zakładu Higieny. 

4. Wybór preparatu gwarantującego skuteczność, użytego w metodzie jak i sposób jego 

zastosowania leży w gestii Wykonawcy. 

5. W ramach klauzuli środowiskowej Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie i 

na koszt własny prowadzić segregację odpadów powstałych przy realizacji zamówienia                    

(tj. opakowania po zużytych środkach chemicznych), pozwalającą na oddanie ich przez 

Wykonawcę do utylizacji w celu recyclingu przez wyspecjalizowane ośrodki 

przetwarzającego tego typu odpady. Koszt transportu odpadów i ich recyklingu leży w 

zakresie Wykonawcy.  

6. Wykonanie usługi przez osoby posiadające aktualne zezwolenia na obrót i stosowanie 

preparatów higieny sanitarnej wszystkich klas toksyczności do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

7. Sprawowania własnym kosztem i staraniem dozoru mienia na terenie robót.  

8.  Niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu przypadków powstania szkód w stosunku do osób 

trzecich związanych z prowadzeniem robót.  

9.  Uczestniczenia w komisyjnym stwierdzeniu powstania szkód wspólnie z Zamawiającym i 

osobą poszkodowaną.  

10. Pokrycia wartości szkód lub usunięcia własnym kosztem i staraniem w stosunku do osób 

trzecich, o ile powstały one z winy Wykonawcy.  


