Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa jednorazowego posprzątania wystawy stałej w budynku
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy Placu Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk.
W zakres usługi wchodzi wyczyszczenie wszystkich gablot (na zewnątrz oraz wewnątrz) oraz
wyczyszczenie wszystkich elementów scenografii znajdujących się na ekspozycji. Wykaz wyżej
wymienionych elementów znajduje się w załączniku nr 6,7 i 8 do SIWZ. Jednorazowe posprzątanie
wystawy ma odbywać się w poniedziałki według harmonogramu ustalonego z wybranym oferentem
po ustaleniu przedziału czasowego jaki zajmie wybranej firmie wykonanie usługi będącej
przedmiotem zamówienia.

1. Usługa winna zapewniać czystość, higienę i estetykę.
2. Świadczona usługa winna być objęta pełną gwarancją i odpowiedzialnością ze strony
Wykonawcy.
3. Sprzątanie wszystkich pomieszczeń, powinno odbywać się w poniedziałki zgodnie
z harmonogramem przygotowanym przez pracownika Działu Wystaw.
4. Sprzątanie odbywa się w obecności pracownika Działu Wystaw, oraz w szczególnych
przypadkach (czyszczenie wewnątrz gablot wystawienniczych) w obecności pracownika
Działu Zbiorów i Konserwacji.
5. Wykonawca będzie używał środków czystości o bezspornej dobrej jakości, posiadających
wszystkie wymagane przez prawo atesty, badania, karty itp. dopuszczające je do obrotu i
użycia do powszechnego stosowania.
6. Sprzęt, narzędzia, materiały i środki czystości do wykonywania usługi Wykonawca
zabezpiecza we własnym zakresie.
7. Wszystkie prace powinny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla
użytkowników obiektu i zwiedzających.
8. Osoby sprzątające muszą być ubrane w jednakowe estetyczne stroje z logo firmy oraz
posiadać imienne identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
9. Wykonawca musi przestrzegać przepisów BHP i p.poż w zakresie czynności zgodnych
z opisem przedmiotu zamówienia, zasad ruchu osobowego i materiałowego na terenie
obiektu i odpowiada za przestrzeganie tych przepisów.
10.
Dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca
wyznaczy osoby, które będą odpowiedzialne za koordynację realizacji zamówienia.
11. Sprzątanie odbywać się może w poniedziałki w godz. od 08:30 do 17:30 – co najmniej 2
osoby;

12. Wytyczne dotyczące sprzątania wystawy stałej w Muzeum II Wojny Światowej w
Gdańsku:
I. Gabloty:


do powierzchni z aluminium lakierowanego: należy używać wody z mydłem (z
płatkami mydlanymi),



do przeszkleń wykonanych z poliwęglanu litego lub PMMA (plexi): zaleca się
używanie delikatnych płynów antystatycznych do szyb akrylowych. Ponieważ akryl i
polimetakrylan metylu można bardzo łatwo porysować, do czyszczenia należy używać
miękkich ręczników papierowych lub szmatek, które nie będą pozostawiać na
powierzchni

kłaczków

ani

pojedynczych

włókien.

Nie

należy

używać

rozpuszczalników ani innych środków reagujących z tworzywami sztucznymi oraz
zawierających granulki ścierne.


do uszczelek: woda z płatkami mydlanymi.



Za otworzenie gablot w celu ich odkurzenia/ wyczyszczenia odpowiedzialny jest
Zamawiający. Wykonawca nie może samodzielnie uczestniczyć w czyszczeniu gablot.
Przy tej czynności ze strony zamawiającego będą uczestniczyć: pracownik
merytoryczny,

konserwator,

pracownik

techniczny,

który

otwiera

gabloty.

Wykonawca nie ma prawa dotykać zabytków/ eksponatów znajdujących się w
gablotach. Przed ponownym zamknięciem gabloty płyn służący do wyczyszczenia
powierzchni musi całkowicie wyschnąć.


Zbiory znajdujące się wewnątrz gabloty będą czyszczone przez pracowników
Muzeum bądź wyspecjalizowaną firmę konserwatorską.

II. Urządzenia Audio Video:


Dopuszczona metoda sprzątania: odkurzanie na sucho (odkurzacz powinien posiadać
nakładkę ze szczoteczką antystatyczną, z włosia naturalnego, nierysującego
powierzchni, urządzenie ssące powinno być wyposażone w filtr powietrza, np. typu
HEPA, w celu eliminacji wtórnego zakurzenia). Powierzchnię szyby przecierać
delikatnie miękką szmatką, zwilżoną wodą lub delikatnym płynem do mycia szyb. Nie
wolno stosować agresywnych środków chemicznych oraz zawierających granulki
ścierne.

III. Elementy szklane (szkło z nadrukiem, folią):



Dopuszczona metoda sprzątania: odkurzanie na sucho (odkurzacz powinien posiadać
nakładkę ze szczoteczką antystatyczną, z włosia naturalnego, nierysującego
powierzchni, urządzenie ssące powinno być wyposażone w filtr powietrza, np. typu
HEPA, w celu eliminacji wtórnego zakurzenia).



Mycie zwilżoną ścierką, delikatnym płynem przeznaczonym przeznaczonych do
mycia szkła. Płyn należy aplikować na ściereczki, nie bezpośrednio na szkło. Używać
miękkiego czystego materiału. Zamawiający wymaga aby stosować miękkie
ściereczki np. z mikrofibry. Nie wolno stosować agresywnych środków chemicznych
oraz zawierających granulki ścierne.

IV. Lightboxy (podświetlane tablice z grafikami)


Materiał: szkło



Dopuszczona metoda sprzątania: odkurzanie na sucho (odkurzacz powinien
posiadać nakładkę ze szczoteczką antystatyczną, z włosia naturalnego,
nierysującego powierzchni, urządzenie ssące powinno być wyposażone w filtr
powietrza, np. typu HEPA, w celu eliminacji wtórnego zakurzenia).



Mycie zwilżoną ścierką, delikatnym płynem przeznaczonym przeznaczonych do
mycia szkła. Używać miękkiego czystego materiału. Zamawiający wymaga aby
stosować miękkie ściereczki np. z mikrofibry. Nie wolno stosować agresywnych
środków chemicznych oraz zawierających granulki ścierne.

V. Scenografia (prace na wysokości powyżej 3 metrów)


Dopuszczona metoda sprzątania: Odkurzanie na sucho. Odkurzacz powinien
posiadać nakładkę ze szczoteczką antystatyczną, z włosia naturalnego,
nierysującego powierzchni. Urządzenie ssące powinno być wyposażone w filtr
powietrza, np. typu HEPA, w celu eliminacji wtórnego zakurzenia). Ponieważ
Zamawiający nie dopuszcza stosowania rusztowań zasięg odkurzacza powinien
umożliwić

pracę

do

14

metrów,

pod

różnymi

kątami,

w

miejscach

trudnodostępnych. System czyszczący powinien być wyposażony w system kamer
umożliwiający

kontrolę

i

inspekcję

pracy

czyszczonych

powierzchni

niewidocznych z poziomu gruntu. Możliwość nagrywania również w nocy
(miejsca słabo oświetlone).


Zabrania się używania środków i urządzeń o właściwościach ścierających i
rysujących powierzchnię.



Ze względu na mocowanie w formie linek nie należy podczas czyszczenia używać
dużej siły nacisku na czyszczony element. Zabrania się również manipulowania
przy mocowaniach.

VI. Zabytki marmurowe


Dopuszczona metoda sprzątania: Odkurzanie/ przecieranie na sucho przy pomocy
ściereczki zbierającej kurz. Uwaga: należy unikać wilgoci.

VII. Popiersia i zabytki wielkogabarytowe Dopuszczona metoda sprzątania: Odkurzanie
na sucho. Mycie zwilżoną ścierką.


Opis sposobu sprzątania: oprócz ściereczki do kurzu w miarę potrzeby czyścić
zwilżoną w wodzie szmatką z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego,
przeznaczonego do powierzchni marmurowych, następnie wytrzeć powierzchnię
do sucha.

VIII. Meble, ekspozytory, inne elementy scenograficzne (bez gablot, lightboxów,
elementów podwieszanych).


Dopuszczona metoda sprzątania: Odkurzanie na sucho. Mycie zwilżoną ścierką.



Opis sposobu sprzątania: oprócz ściereczki do kurzu w miarę potrzeby czyścić
zwilżoną w wodzie szmatką z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego,
następnie wytrzeć powierzchnię do sucha. Po oczyszczeniu nanieść środek do
pielęgnacji mebli zgodnie z instrukcją stosowania (w tym częstotliwością, np. 2
razy w roku).
Nie należy stosować ostrych środków do czyszczenia z dodatkiem amoniaku,
alkoholu czy zmiękczaczy oraz zawierających granulki ścierne.

IX. Szynoprzewody, instalacje elektryczne


Dopuszczona metoda sprzątania: Odkurzanie i przecieranie wyłącznie na sucho.

