Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Ogólne warunki wykonywania usługi:
Przedmiotem
zamówienia
jest
świadczenie
kompleksowej
usługi
sprzątania
i utrzymania czystości w budynkach (sprzątanie bieżące i doraźne w przypadku awarii
hydraulicznej lub drobnych prac konserwacyjno-remontowych) oraz na posesjach wokół
budynków, odśnieżanie terenu, dachów i usuwanie sopli lodowych (niektóre zadania)
budynków Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz segregowanie odpadów zgodnie
z oznakowaniem pojemników ustawionych w altanie śmietnikowej w podanych poniżej
okresach i lokalizacjach:
36 miesięcy od daty podpisania umowy (lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2019 r.)
 Zadanie 1 - 15-740 Białystok, ul. Gen. Andersa 46B,
 Zadanie 2 – 85-064 Bydgoszcz, ul. Siedlecka 10
 Zadanie 3 – 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 18
 Zadanie 4 – 30-008 Lublin, ul. Gliniana 7,
 Zadanie 5 – 90-502 Łódź, ul. Rzgowska 34/36,
 Zadanie 6 – 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 1,
 Zadanie 7 – 70-907 Szczecin, ul. Żołnierska 4 D,
 Zadanie 8– 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 20,
 Zadanie 9- 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 123,
 Zadanie 10 –51-637 Wrocław, ul. Rodakowskiego 6, ul. Mieszczańska 9,
15 miesięcy od daty podpisania umowy (lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2019 r.)
 Zadanie 9- 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 385 b
2. Godziny wykonywania przedmiotu zamówienia:
1.

a) pomieszczenia biurowe, hole, sanitariaty, windy – w godzinach pracy urzędu (dni
robocze – od poniedziałku do piątku) tj. 8:00-16:00,
b) czynności (specyfikacja prac), których realizacja ma odbyć się dwa razy do roku
(częstotliwość wykonania) określone w Załączniku nr 1 do opisu przedmiotu
zamówienia będą zrealizowane przez Wykonawcę w ciągu 45 dni od dnia
pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego,
c) pranie wszystkich wykładzin podłogowych oraz odkurzanie tapicerki meblowej
(raz do roku) będzie realizowane po godzinie 16:00 oraz zgodnie z przesłanym
przez Zamawiającego harmonogramem prania, który uprzednio zostanie
uzgodniony z Wykonawcą. Punkt ten nie obejmuje doraźnego/incydentalnego
prania wykładzin podłogowych czy usuwania plam z tapicerki meblowej, które to
czynności Wykonawca wykona wg potrzeb Zamawiającego,
d) teren zewnętrzny – w godzinach pracy urzędu (dni robocze) tj. 8:00-16:00,
e) odśnieżanie terenu, posypywanie piaskiem lub solą drogową ciągów
komunikacyjnych– wg potrzeb, jednakże nie później niż do 3 godziny po ustaniu
opadów śniegu, w ciągu całej doby, również w dni ustawowo wolne od pracy,
f) odśnieżanie dachów, usuwanie sopli lodowych – wg potrzeb, nie później niż
w dniu następnym po zgłoszeniu,
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu (odkurzacze, szczotki, kosiarki,
odśnieżarki, dmuchawa do liści itp.) i wyposażenia oraz środków chemicznych
myjących, czyszczących, dezynfekujących, toaletowych, piasku i soli drogowej w
ilościach niezbędnych do należytego wykonania usługi, a szczególnie:
 papieru toaletowego białego gofrowanego, co najmniej 2 warstwy lub

równoważnego, którego wielkość dostosowana będzie do pojemników
posiadanych przez Zamawiającego,
 ręczników papierowych, białych gofrowanych typu ZZ lub równoważnych w
składce, których wielkość dostosowana będzie do pojemników posiadanych
przez Zamawiającego,
 mydła w płynie do dozowników lub w osobnym, oznakowanym opakowaniu,
 płynu do mycia naczyń w osobnym, oznakowanym opakowaniu,
 dezodorantów zapachowych w aerozolu o pojemności min. 300 ml w każdej
kabinie WC,
 worków na śmieci, których wielkość dostosowana będzie do posiadanych przez
Zamawiającego koszy i pojemników niszczarek.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu i będzie na bieżąco aktualizował wykaz
środków chemicznych używanych do wykonania umowy.
5. Środki chemiczne używane przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu
zamówienia muszą spełniać normy sanitarno-epidemiologiczne oraz posiadać
wymagane atesty PZH. Muszą również posiadać aktualny termin przydatności do
użycia. Na żądanie Zamawiającego, w każdym czasie trwania umowy, Wykonawca
powinien przedłożyć atesty stosowanych środków czystości. W przypadku braku
atestu PZH na konkretny środek chemiczny stosowany do wykonywania umowy,
Wykonawca w ciągu 3 dni musi go zastąpić innym, posiadającym stosowny atest.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia stabilności kadry skierowanej
bezpośrednio do świadczenia usług. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby
wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji usługi (tj. sprzątanie pomieszczeń
biurowych, sanitariaty, aneksy kuchenne, pomieszczenia gospodarcze, techniczne i
garaże oraz terenu zewnętrznego - z wyłączeniem prac na wysokościach) były u
Wykonawcy zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przez cały czas trwania
umowy. Ponadto osoby skierowane do wykonywania zamówienia muszą posiadać
aktualne zaświadczenie o niekaralności (konieczność przekazania kopii przed
podpisaniem umowy) lub posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa
osobowego co najmniej do klauzuli „zastrzeżone” lub posiadać dokument
potwierdzający spełnienie wymogów określonych w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 412 z późn
zm.)
7. W przypadku stwierdzenia faktu skierowania przez Wykonawcę do wykonywania
umowy osoby zatrudnionej niezgodnie z przepisami lub naruszania przepisów
kodeksu pracy, Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania
umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom:
 odzieży roboczej, oznaczonej w widocznym miejscu emblematem lub nazwą
Wykonawcy,
 środków ochrony indywidualnej zgodnie z kodeksem pracy oraz przepisami bhp.
9. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracownika, który w jego imieniu
będzie koordynował pracę oraz sprawował nadzór nad pracownikami bezpośrednio
wykonującymi czynności.
10. Pracownicy Wykonawcy wini wykonywać przedmiot umowy w zakresie sprzątania
pomieszczeń biurowych pod nadzorem osoby udostępniającej pomieszczenie
biurowe, bądź innego funkcjonariusza lub pracownika Zamawiającego.
11. Wykonawca dostarczy, minimum na 14 dni roboczych przed datą podpisania umowy,
i na bieżąco będzie aktualizował wykaz pracowników, którzy będą wykonywać prace
wynikające z umowy. Wykaz powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko,
numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz kopię aktualnego
zaświadczenia

o niekaralności lub kopię poświadczenie bezpieczeństwa osobowego co najmniej do
klauzuli „zastrzeżone” lub kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogów
określonych w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych.
12. Zamawiający w każdej chwili trwania umowy może bez podania przyczyny nie
zgodzić się na wykonywanie prac przez pracownika Wykonawcy, w takim przypadku
niewykonanie usługi nie może być podstawą roszczenia Zamawiającego w stosunku
do Wykonawcy.
13. Pracownik Wykonawcy przystępując do prac obowiązany jest posiadać przy sobie
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na identyfikację osoby i podlega
osobistemu zgłoszeniu do służby ochrony obiektu.
14. Pracownicy Wykonawcy nie mogą - pod rygorem wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym - wnosić na teren obiektów CBA telefonów komórkowych,
dyktafonów, aparatów fotograficznych oraz jakichkolwiek innych urządzeń
elektronicznych. Zamawiający zapewni możliwość deponowania w/w urządzeń.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za uszczerbek na zdrowiu i
mieniu spowodowany nienależytym wykonaniem umowy.
16. W przypadku stwierdzenia faktu skierowania przez Wykonawcę do wykonywania
umowy osoby zatrudnionej niezgodnie z przepisami lub naruszania przepisów
kodeksu pracy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
17. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego zastosowania się do poleceń
wydawanych przez Zamawiającego, tj. funkcjonariuszy lub pracowników
Zamawiającego działających w jego imieniu, w zakresie właściwego zachowania się
na terenie Zamawiającego.
18. O wszelkich utrudnieniach związanych z wykonywaniem umowy Wykonawca będzie
na bieżąco informował Zamawiającego.
19. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, iż powierza wykonanie prac pracownikom
posiadającym aktualne szkolenie w dziedzinie BHP, aktualne badania lekarskie
stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku lub
oświadczenia każdego z pracowników, że jego stan zdrowia pozwala na
wykonywanie powierzonych obowiązków oraz że zapoznał podległych pracowników o
ryzyku zawodowym, które będzie wiązało się z wykonywaną pracą.
20. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt, w przypadku zniszczenia
mienia Zamawiającego, powstałych zniszczeń w trakcie realizacji niniejszej umowy w
terminie 14 dni od dnia stwierdzenia szkody przez Zamawiającego i powiadomienia
Wykonawcy.
21. Wykonawca składa aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
tożsamą z przedmiotem umowy, przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy,
na wartość nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
22. Prawidłowość wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w danym miesiącu
będzie potwierdzana podpisem przez osobę wyznaczoną z ramienia Zamawiającego,
na protokole przygotowanym przez Wykonawcę.
23. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w systemie podzielonej płatności (Split
payment) w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
wraz z podpisanym przez przedstawicieli obu stron protokołem, przelewem na
wskazane przez Wykonawcę konto. Dodatkowo do każdej faktury Wykonawca
dołączy pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z wypłatą należnego wynagrodzenia
za poprzedni miesiąc pracy na rzecz osób wykonujących bezpośrednio usługi u
Zamawiającego.
24. Szczegółowy opis każdego obiektu oraz wykaz czynności i częstotliwości ich

wykonywania dotyczący poszczególnych zadań zawiera Załącznik nr 1
25. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie oględzin obiektów, po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty:
 Zadanie 1 - 15-740 Białystok, ul. Gen. Andersa 46B, tel. 22 437 30 00,
 Zadanie 2 – 85-064 Bydgoszcz, ul. Siedlecka 10, tel. 22 456 10 00,
 Zadanie 3 – 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 18, Tel. 22 437 33 00,
 Zadanie 4 – 30-008 Lublin, ul. Gliniana 7, Tel. 22 437 34 00,
 Zadanie 5 – 90-502 Łódź, ul. Rzgowska 34/36, Tel. 22 437 35 00,
 Zadanie 6 – 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 1, Tel. 22 437 37 00,
 Zadanie 7 – 70-907 Szczecin, ul. Żołnierska 4 D, Tel. 22 437 38 00,
 Zadanie 8– 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 20, Tel. 22 437 36 00,
 Zadanie 9 - 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 123, Tel. 22 437 32 00,
 Zadanie 10 –51-637 Wrocław, ul. Rodakowskiego 6, ul. Mieszczańska 9, Tel.
22 437 39 00.
 Zadanie 11- 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 385 b
2. Warunki zmiany umowy i wynagrodzenia:

1. Przez czas trwania umowy wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie corocznej
waloryzacji dokonywanej w miesiącu publikacji przez Główny Urząd Statystyczny
informacji o wysokości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
a poprzedzający zakończony rok kalendarzowy – o kwotę odpowiadającą wartości
wynagrodzenia przemnożonej przez powyższy wskaźnik. Zmiany stawki
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji będą obowiązywać od 2020 r.
2.

Ponadto zawarta umowa będzie przewidywać możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca
złoży nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian,
wniosek o dokonanie zmiany treści umowy oraz należycie udokumentuje, że
wprowadzone zmiany mają wpływ na koszty realizacji umowy przez Wykonawcę.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, tj:
a) zmiany miejsca wykonywania usługi w obrębie administracyjnym podanej lokalizacji lub jej
najbliższej okolicy, przy czym zakres wykonywanych prac pozostanie taki sam, a zmianie
mogą ulec sprzątane powierzchnie, co zostanie uwzględnione w nowej kalkulacji cenowej
wg cen jednostkowych wskazanych w umowie,
b) zmiany częstotliwości sprzątania związanej ze zmianami organizacyjnymi

Zamawiającego, co zostanie uwzględnione w nowej kalkulacji cenowej wg cen
jednostkowych wskazanych w umowie,
c) okresowego wyłączenia części obiektu ze sprzątania np. w związku z remontem,
awarią lub innymi zdarzeniami losowymi, których nie można było przewidzieć w
dniu zawarcia umowy, co zostanie uwzględnione w nowej kalkulacji cenowej wg
cen jednostkowych wskazanych w umowie.
4.

W przypadku:
- nie stawienia się pracownika Wykonawcy do realizacji usług,
tj. nieposprzątanie wewnątrz obiektu lub na zewnątrz, Zamawiający zastrzega sobie prawo

5.

6.

odliczenia od faktury kwoty stanowiącej: wartość miesięcznej faktury podzielonej przez liczbę
dni roboczych w miesiącu i pomnożonej przez liczbę dni w danym miesiącu, w których nie
była świadczona usługa oraz naliczenia kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdy dzień
niewykonania usługi,
-opóźnienia Wykonawcy w realizacji postanowień umowy w zakresie, o którym mowa w § 3
ust. 1 lit. b) lub c) umowy, Zamawiający naliczy karę umowną
w wysokości 30,00 zł za każdy dzień opóźnienia powstałego z winy Wykonawcy, bez
pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń,
- niewykonania usług określonych w Załączniku nr 1
, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10,00 zł oddzielnie za każdy
punkt (np. pomieszczenie biurowe, korytarz, toaleta, aneks socjalny, teren zewnętrzny, mycie
okien) za niepełne wykonanie usługi z winy Wykonawcy; każdorazowo Zamawiający wezwie
wyznaczonego przedstawiciela Wykonawcy celem wskazania uchybień,
- niedostarczenia przez Wykonawcę środków niezbędnych do wykonania usług, o których
mowa w § 3 ust. 2 , Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w
wysokości 10,00 zł oddzielnie za każdy punkt (np. toaleta, aneks socjalny, teren zewnętrzny)
za każdy dzień występowania braków; każdorazowo Zamawiający wezwie wyznaczonego
przedstawiciela Wykonawcy celem wskazania uchybień,
- nieprzystąpienia w zadeklarowanym czasie do odśnieżania/posypywania środkami
uszorstkowującymi ciągów komunikacyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia
kary umownej w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pozostawania w
opóźnieniu, bez pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń,
- nie usunięcia uszkodzeń wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy
w terminie określonym w § 4 ust. 19, Zamawiający zleci naprawę uszkodzeń innej firmie, na
koszt i ryzyko Wykonawcy, za co Zamawiający wystawi notę obciążeniową Wykonawcy,
- niedopełnienia wymogu zatrudniania osób biorących udział w realizacji usługi na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Zamawiający naliczy Wykonawcy
karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania
pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz
liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego
wymogu – za każdą osobę świadczącą usługi nieposiadającą wymaganego umową
zatrudnienia.
Ryczałtowa cena brutto za sprzątanie powierzchni określonej w danym zadaniu, w skali
miesiąca ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w
zadaniach obejmujących sprzątanie terenu zewnętrznego muszą być podane składowe ceny
ostatecznej tj. cena za sprzątanie 1 m2, odśnieżanie oraz konserwacja terenu).
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Załącznik 1 – Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia

Załącznik 1 do Opisu przedmiotu zamówienia
Przedmiotem
zamówienia
jest
świadczenie
kompleksowej
usługi
sprzątania
i utrzymania czystości w budynkach, sprzątanie bieżące i doraźne w przypadku awarii
hydraulicznych lub drobnych prac konserwacyjno-remontowych oraz na posesjach i odśnieżanie
dachów oraz usuwanie sopli lodowych (w niektórych zadaniach) budynków Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w podanych poniżej lokalizacjach i terminach
36 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2018 r.
 Zadanie 1 - 15-740 Białystok, ul. Gen. Andersa 46B,
 Zadanie 2 – 85-064 Bydgoszcz, ul. Siedlecka 10
 Zadanie 3 – 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 18
 Zadanie 4 – 30-008 Lublin, ul. Gliniana 7,
 Zadanie 5 – 90-502 Łódź, ul. Rzgowska 34/36,
 Zadanie 6 – 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 1,
 Zadanie 7 – 70-907 Szczecin, ul. Żołnierska 4 D,
 Zadanie 8 – 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 20,
 Zadanie 9 - 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 123,
 Zadanie 10 –51-637 Wrocław, ul. Rodakowskiego 6, ul. Mieszczańska 9,
15 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2018 r.
 Zadanie 11- 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 385 b,
ZADANIE 1 – Białystok ul. Gen. Andersa 46B
Opis obiektu:
Ilość pomieszczeń:
 Pomieszczenia biurowe – 26 – 630,50 m².
 Węzły sanitarne i pom. socjalne – 11 -100,00 m².
 Pomieszczenia techniczne i pomocnicze – 17 – 420,00 m².
 Pomieszczenia hotelowe – 2 38,00 m².
 Komunikacja – 275,50 m².
Rodzaje posadzek:
 Płytki ceramiczne – 535 m²,
 Wykładzina dywanowa – 508 m²,
 Wykładzina PCV – 39 m²,
 Parkiet – 59 m².
Wyposażenie sanitarne:
 Umywalki – 19,
 Zlewozmywaki – 2,
 Sedesy – 12
 Pisuary – 3,
 Kabiny prysznicowe – 2,
 Glazura w węzłach sanitarnych – 150 m².
Okna aluminiowe o powierzchni 150 m² (jednostronnie),
Drzwi zewnętrzne, szklane – 9,45 m² (jednostronnie),
Drzwi wewnętrzne, szklane – 21 m² (jednostronnie),

Balustrada szklana schodów – 9,5 m² (jednostronnie)
ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
Lp.
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4.
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Lp.
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Specyfikacja prac

codziennie

Częstotliwość wykonania
w tygodniu
w miesiącu w roku

POMIESZCZENIA BIUROWE, w tym sale konferencyjne i inne pomieszczenia
opróżnianie koszy na śmieci, w tym
1
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz
(w razie ich zabrudzenia)
odkurzanie wykładzin podłogowych
2
i podłóg drewnianych
mycie podłóg nie pokrytych
2
wykładziną podłogową
pranie wykładzin
1 całość
podłogowych
wycieranie kurzu i wypolerowanie
blatów biurek (o ile nie leżą na
nich dokumenty), mebli,
2
wyposażenia biurowego, parapetów i
innych powierzchni
usuniecie odcisków palców z drzwi
1
i framug drzwi oraz zabrudzeń
mycie drzwi i framug
1
odkurzanie tapicerki meblowej
1
ustawianie, wycieranie stołów
i krzeseł w salach konferencyjnych
czyszczenie kątów, krawędzi
i trudno dostępnych miejsc
usuniecie kurzu z listew ściennych
odkurzanie obrazów,
i innych elementów dekoracyjnych
czyszczenie tablic, napisów
czyszczenie gniazdek i wyłączników
odkurzanie i mycie kaloryferów
odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
mycie okien, framug okiennych i
parapetów zewnętrznych

Specyfikacja prac
codziennie
HOLE I KORYTARZE (ciągi komunikacyjne)
opróżnianie koszy na śmieci, w tym
1
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
usuwanie piachu spod wycieraczek
1
mycie podłóg (posadzki kamienne
i PCV), środkami o właściwościach
1
trudno przyjmujących kurz
i antypoślizgowych
wytarcie blatów mebli, półek,
parapetów
czyszczenie kątów, krawędzi,

2

Uwagi

Fragmenty wg.
potrzeb

usuwanie plam
i pranie wg.
potrzeb
wg. potrzeb

2
1
1
1
1
2
2
2

Częstotliwość wykonania
w tygodniu
w miesiącu w roku

1
2

Uwagi

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

balustrad schodowych i trudno
dostępnych miejsc w tym framug
mycie drzwi przeszklonych oraz
przegród szklanych
odkurzanie sprzętu ppoż.
odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
mycie okien, framug okiennych i
parapetów zewnętrznych
odkurzanie wykładzin podłogowych,
wycieraczek
pranie wykładzin podłogowych

1
2
2
2
1
1 całość

Czyszczenie gniazdek i
wyłączników

Specyfikacja prac

Fragmenty wg
potrzeb

1

codziennie

SANITARIATY i ANEKSY KUCHENNE
Czyszczenie umywalek i
1
zlewozmywaków
Czyszczenie muszli sedesowych,
spłuczek, desek sedesowych
1
Czyszczenie pisuarów
1
Czyszczenie podłóg i ścian środkami
o właściwościach trudno
1
przyjmujących kurz i
antypoślizgowych
Czyszczenie luster i armatury
1
Czyszczenie drzwi i framug w
kabinach
Uzupełnianie papieru toaletowego,
1
ręczników papierowych, mydła,
neutralizatorów zapachu w sprayu,
płynu do mycia naczyń
Opróżnianie koszy na śmieci, w tym
1
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
Czyszczenie szafek kuchennych,
1
blatów, uchwytów
Czyszczenie lodówek i
mikrofalówek
Wycieranie kurzu z parapetów
okiennych
Okurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych
Czyszczenie gniazdek i
wyłączników

Częstotliwość wykonania
w tygodniu
w miesiącu w roku

1

1
1

Teren zewnętrzny:
 Powierzchnia utwardzona – 4883 m²,
 Powierzchnia zielona – 3607 m²,
 Dach płaski – 718,51 m²
 Powierzchnia garaży – 313 m² (posadzka żywiczna),

2
2
1

Uwagi

 Altana śmietnikowa – 10 m² (kostka).
Zakres wykonywanych prac
 sprzątanie (zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na śmieci, popielniczek,
utrzymywanie porządku w altanie śmietnikowej - codziennie,
 koszenie trawników w okresie letnim (ok. maj-wrzesień) - min. raz na dwa tygodnie
oraz wg potrzeb,
 grabienie i pakowanie w worki liści- min. dwa razy w tygodniu oraz wg potrzeb,
 konserwacja zieleni m.in. przycinanie żywopłotów, usuwanie zieleni wyrastającej na ciągach
komunikacyjnych i przy elewacji budynku itp.- wg potrzeb,
 zimowe utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w stanie nie zagrażającym zdrowiu
i życiu osób z nich korzystających (odśnieżanie, posypywanie środkami przeciw poślizgowym)
i- wg potrzeb, nie później niż 3 godziny po ustaniu opadów.
Odśnieżanie dachu budynku, usuwanie sopli lodowych (718,51 m²)- wg potrzeb, nie później niż w
dniu następnym po zgłoszeniu.
ZADANIE 2-Bydgoszcz, ul. Siedlecka 10
Opis obiektu:
Powierzchnia całkowita – 881,00 m²
Ilość pomieszczeń:
 Pomieszczenia biurowe – 27 – 529,42 m².
 Węzły sanitarne i pom. socjalne – 4 – 44,00 m².
 Pomieszczenia techniczne i pomocnicze – 6 - 110,34 m².
 Komunikacja – 197,24 m².
Rodzaje posadzek:
 Płytki ceramiczne, gres– 278,70 m²,
 Wykładzina dywanowa – 529,42 m²,
 Wykładzina PCV – 13,45 m²,
 Beton – 59,43 m²
Wyposażenie sanitarne:
 Umywalki – 5,
 Zlewozmywaki – 1,
 Sedesy – 8,
 Pisuary – 2,
Okna o powierzchni 144 m² (jednostronnie),
Drzwi szklane – 10,8 m² (jednostronnie).
ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
Specyfikacja prac

codziennie

Częstotliwość wykonania
w tygodniu w miesiącu

w roku

Uwagi

Lp.
1.

2.
3.
4.

POMIESZCZENIA BIUROWE, w tym sale konferencyjne i inne pomieszczenia
opróżnianie koszy na śmieci, w tym koszy
1
niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
odkurzanie wykładzin podłogowych
2
i podłóg drewnianych
mycie podłóg nie pokrytych
2
wykładziną podłogową
pranie wykładzin podłogowych

1 całość

fragmenty

wg.
potrzeb
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lp.

wycieranie kurzu i wypolerowanie
blatów biurek (o ile nie leżą na
nich dokumenty), mebli, wyposażenia
biurowego, parapetów i innych
powierzchni
usuniecie odcisków palców z drzwi
i framug drzwi oraz zabrudzeń
mycie drzwi i framug
odkurzanie tapicerki meblowej

ustawianie, wycieranie stołów
i krzeseł w salach konferencyjnych
czyszczenie kątów, krawędzi
i trudno dostępnych miejsc
usuniecie kurzu z listew ściennych
odkurzanie obrazów,
i innych elementów dekoracyjnych
czyszczenie tablic, napisów
czyszczenie gniazdek i wyłączników
odkurzanie i mycie kaloryferów
odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych

1

1
1
1

1

Specyfikacja prac
codziennie
HOLE I KORYTARZE (ciągi komunikacyjne)
1. opróżnianie koszy na śmieci, w tym
1
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
2. usuwanie piachu spod wycieraczek
1
3. mycie podłóg i schodów (posadzki
kamienne i PCV), środkami o
1
właściwościach trudno przyjmujących
kurz i antypoślizgowych
4. wytarcie blatów mebli, półek
1
i parapetów
5. czyszczenie kątów, krawędzi balustrad
schodowych i trudno dostępnych
miejsc w tym framug
6. mycie drzwi przeszklonych oraz
przegród szklanych
7. odkurzanie sprzętu ppoż.
8. odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
9. mycie okien, framug okiennych i
parapetów okiennych
11. odkurzanie wykładzin podłogowych,
1
wycieraczek
12. pranie wykładzin podłogowych
13. Czyszczenie gniazdek i wyłączników

usuwanie
plam i
pranie wg.
potrzeb

2
1
1
1
1
2
2
2

Częstotliwość wykonania
w tygodniu w miesiącu

w roku

Uwagi

2

1
2
2
2

1 całość
1
Częstotliwość wykonania

Fragmenty
wg.potrzeb

Lp.

Specyfikacja prac
codziennie
SANITARIATY i ANEKSY KUCHENNE
1. Czyszczenie umywalek i
1
zlewozmywaków
2. Czyszczenie muszli sedesowych,
spłuczek, desek sedesowych
1
3. Czyszczenie pisuarów
1
4. Czyszczenie podłóg i ścian środkami o
właściwościach trudno przyjmujących
1
kurz i antypoślizgowych
5. Czyszczenie luster i armatury
1
6. Czyszczenie drzwi i framug w
kabinach
7. Uzupełnianie papieru toaletowego,
1
ręczników papierowych, mydła,
neutralizatorów zapachu w sprayu,
płynu do mycia naczyń
8 Opróżnianie koszy na śmieci, w tym
1
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
9 Czyszczenie szafek kuchennych
1
blatów, uchwytów
10 Czyszczenie kabin prysznicowych
1
11 Czyszczenie lodówek i mikrofalówek
12
Wycieranie kurzu z parapetów
okiennych
13
Okurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
14
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych
15
Czyszczenie gniazdek i wyłączników

w tygodniu

w miesiącu w roku

Uwagi

1

1
1
2
2
1

Teren zewnętrzny:
 Powierzchnia ogólna – 1194,00 m²,
 Powierzchnia zielona – 899,00 m²,
 Dach płaski – 605,00 m²
 Powierzchnia do odśnieżania – 295,00 m²
Zakres wykonywanych prac:
 sprzątanie (zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na śmieci, popielniczek,
utrzymywanie porządku w altanie śmietnikowej - codziennie,
 koszenie trawników w okresie letnim (ok. maj-wrzesień) - min. raz na dwa tygodnie oraz wg.
potrzeb,
 grabienie i pakowanie w worki liści- min. dwa razy w tygodniu oraz wg. potrzeb,
 konserwacja zieleni m.in. przycinanie żywopłotów, usuwanie zieleni wyrastającej na ciągach
komunikacyjnych i przy elewacji budynku itp.- wg. potrzeb,
 zimowe utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w stanie nie zagrażającym zdrowiu i życiu
osób
z nich korzystających (odśnieżanie, posypywanie środkami przeciw poślizgowym)i- wg.
potrzeb, nie później niż 3 godziny po ustaniu opadów.
Odśnieżanie dachu budynku, usuwanie sopli lodowych (605,00 m²)- wg. potrzeb, nie później niż w dniu
następnym po zgłoszeniu.

ZADANIE 3 – Kraków, ul. Fabryczna 18
Opis obiektu: budynek biurowy z garażem, 4 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna,
ogółem (z garażem) 1324,17 m², powierzchnia użytkowa 887,30 m²
Ilość pomieszczeń:
 Pomieszczenia biurowe – 37 – 781,26 m².,
 Węzły sanitarne i pom. socjalne – 15 – 60,00,
 Pomieszczenia techniczne, magazynowe, pomocnicze, gospodarcze – 11 – 119,34,
 Komunikacja – 363,57 m².
Rodzaje posadzek:
 Płytki ceramiczne (gres) – 461,92 m²,
 Wykładzina dywanowa – 56,64 m²,
 Wykładzina PCV + tarkett – 654,66 m²,
 Parkiet – 69,96 m²,
 Konglomerat – 80,99 m²
Wyposażenie sanitarne:
 Umywalki i zlewozmywaki – 29,
 Sedesy – 15
 Pisuary – 4,
 Kabiny prysznicowe – 4,
 Glazura w węzłach sanitarnych – 80,00 m².
Okna o powierzchni 208,50 m² (jednostronnie),
Drzwi zewnętrzne, szklane – 7,30 m² (jednostronnie),
Drzwi wewnętrzne, szklane – 19,32 m² (jednostronnie),
ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Specyfikacja prac

codziennie

Częstotliwość wykonania
w tygodniu
w miesiącu w roku

POMIESZCZENIA BIUROWE, w tym sale konferencyjne i inne pomieszczenia
opróżnianie koszy na śmieci, w tym
1
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz
(w razie ich zabrudzenia)
odkurzanie wykładzin podłogowych
2
i podłóg drewnianych
mycie podłóg nie pokrytych
2
wykładziną podłogową
pranie wykładzin
1 całość
podłogowych
wycieranie kurzu i wypolerowanie
blatów biurek (o ile nie leżą na
nich dokumenty), mebli,
2
wyposażenia biurowego, parapetów i
innych powierzchni
usuniecie odcisków palców z drzwi
1
i framug drzwi oraz zabrudzeń
mycie drzwi i framug
1
odkurzanie tapicerki meblowej
1
ustawianie, wycieranie stołów
i krzeseł w salach konferencyjnych
czyszczenie kątów, krawędzi

2
2

Uwagi

Fragmenty
wg. potrzeb

usuwanie plam
i pranie wg.
potrzeb
wg. potrzeb

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lp.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

i trudno dostępnych miejsc
usuniecie kurzu z listew ściennych
odkurzanie obrazów,
i innych elementów dekoracyjnych
czyszczenie tablic, napisów
czyszczenie gniazdek i wyłączników
odkurzanie i mycie kaloryferów
odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
mycie okien, framug okiennych i
parapetów zewnętrznych

1
1
1
1
2
2
2

Specyfikacja prac
codziennie
HOLE I KORYTARZE (ciągi komunikacyjne)
opróżnianie koszy na śmieci, w tym
1
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
usuwanie piachu spod wycieraczek
1
mycie podłóg (posadzki kamienne
i PCV), środkami o właściwościach
1
trudno przyjmujących kurz
i antypoślizgowych
wytarcie blatów mebli, półek,
parapetów
czyszczenie kątów, krawędzi,
balustrad schodowych i trudno
dostępnych miejsc w tym framug
mycie drzwi przeszklonych oraz
przegród szklanych
odkurzanie sprzętu ppoż.
odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
mycie okien, framug okiennych i
parapetów zewnętrznych
odkurzanie wykładzin podłogowych,
1
wycieraczek
pranie wykładzin podłogowych

Częstotliwość wykonania
w tygodniu
w miesiącu w roku

1
2

1
2
2
2

1 całość

Czyszczenie gniazdek i
wyłączników

Specyfikacja prac

Uwagi

Fragmenty
wg. potrzeb

1

codziennie

SANITARIATY i ANEKSY KUCHENNE
Czyszczenie umywalek i
1
zlewozmywaków
Czyszczenie muszli sedesowych,
spłuczek, desek sedesowych
1
Czyszczenie pisuarów
1
Czyszczenie podłóg i ścian środkami
o właściwościach trudno
1
przyjmujących kurz i
antypoślizgowych
Czyszczenie luster i armatury
1
Czyszczenie drzwi i framug w
kabinach
Uzupełnianie papieru toaletowego,
1

Częstotliwość wykonania
w tygodniu
w miesiącu w roku

1

Uwagi

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

ręczników papierowych, mydła,
neutralizatorów zapachu w sprayu,
płynu do mycia naczyń
Opróżnianie koszy na śmieci, w tym
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
Czyszczenie szafek kuchennych,
blatów, uchwytów
Czyszczenie lodówek i
mikrofalówek
Wycieranie kurzu z parapetów
okiennych
Okurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych
Czyszczenie gniazdek i
wyłączników

Specyfikacja prac

1

1
1
1
2
2
1

Częstotliwość
wykonania

Uwagi
Lp.

Lp.
1

2
3
4
5

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE, TECHNICZNE, GARAŻE
mycie podłóg środkami o
1 lub
właściwościach trudno
wg. potrzeb
przyjmujących kurz i
antypoślizgowych
odkurzanie sprzętu ppoż.
odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
czyszczenie tablic, napisów
1
czyszczenie gniazdek i wyłączników
1

Specyfikacj
a prac

Częstotliwość
wykonania

2
2

Teren zewnętrzny:
 Powierzchnia utwardzona – 644,50 m², w tym drogi, place, chodniki – 443,50 m², ażurowe
płyty parkingowe – 201,00 m²
 Powierzchnia zielone (trawniki) – 275,40 m²,
 Dach płaski – 430 m²
 Altana śmietnikowa – 7,70 m² (kostka).
Zakres wykonywanych prac:
 sprzątanie (zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na śmieci, popielniczek,
utrzymywanie porządku w altanie śmietnikowej - codziennie,
 koszenie trawników w okresie letnim (ok. maj-wrzesień) - min. raz na dwa tygodnie
oraz wg potrzeb,
 grabienie i pakowanie w worki liści- min. dwa razy w tygodniu oraz wg potrzeb,
 konserwacja zieleni m.in. przycinanie żywopłotów, usuwanie zieleni wyrastającej na ciągach
komunikacyjnych i przy elewacji budynku itp.- wg potrzeb,
 zimowe utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w stanie nie zagrażającym zdrowiu
i życiu osób z nich korzystających (odśnieżanie, posypywanie środkami przeciw poślizgowym)
i- wg potrzeb, nie później niż 3 godziny po ustaniu opadów.
Odśnieżanie dachu budynku (430 m², usuwanie sopli lodowych)- wg potrzeb, nie później niż w
dniu następnym po zgłoszeniu.

ZADANIE 4 – Lublin ul. Gliniana 7,
Opis obiektu:
Ogólna powierzchnia do sprzątania – 927,93 m², w tym:
- pokoje biurowe – 33 o powierzchni 440,00 m²,
- toalety – 8 o powierzchni 53,80 m², powierzchnia glazury ok. 248,00 m²,
- pomieszczenia techniczne – 8 o powierzchni 65,50 m²,
- aneks kuchenny – 1 o powierzchni 9,50 m²,
- korytarze, komunikacja – powierzchnia 228,50 m²,
-garaże i wiaty – 130,63 m²
Rodzaje posadzek:
-wykładzina dywanowa – 373,40 m²,
- wykładzina PCV – 121,50 m²,
- gres (terakota) – 302,40 m².
-beton – 130,63 m²
Powierzchnia okien (jednostronnie) – 117,50 m²,
Powierzchnia drzwi szklanych (jednostronnie) – 29,32 m²,
Ogólna powierzchnia garaży i wiat garażowych oraz śmietnikowych – 130,63 m², posadzki
betonowe
w
tym:
- garaż - 62,40 m²,
- wiata garażowa – 58,60 m²,
- wiata śmietnikowa – 9,63 m².
ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
Częstotliwość wykonania
Uwagi

Specyfikacja prac
Lp.

codziennie

w tygodniu

w miesiącu

w roku

POMIESZCZENIA BIUROWE, w tym sale konferencyjne i inne pomieszczenia
1.

opróżnianie koszy na śmieci,
wynoszenie śmieci

1

2.

wymiana plastikowych worków
w koszach na śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz
(w razie ich zabrudzenia)

1

3.

odkurzanie wykładzin podłogowych
i podłóg drewnianych

1

4.

mycie podłóg nie pokrytych
wykładziną podłogową

1

5.

pranie wykładzin
podłogowych

6.

wycieranie kurzu i wypolerowanie
blatów biurek (o ile nie leżą na
nich dokumenty), mebli, wyposażenia
biurowego, parapetów i innych
powierzchni

7.

usuniecie odcisków palców z drzwi
i framug drzwi oraz zabrudzeń

wg. potrzeb

1

1

8.

mycie drzwi

1

9.

odkurzanie tapicerki meblowej

1

10.

ustawianie, wycieranie stołów
i krzeseł w salach konferencyjnych

11.

czyszczenie kątów, krawędzi
i trudno dostępnych miejsc

12.

usuniecie kurzu z listew ściennych

12.

odkurzanie obrazów,
i innych elementów dekoracyjnych

1

13.

czyszczenie tablic, napisów

1

14.

czyszczenie gniazdek i wyłączników

1

15.

odkurzenie żaluzji i wertikali

1

16.

odkurzanie i mycie kaloryferów

2

17.

odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych

2

18.

mycie okien

2

1

2

1

Częstotliwość wykonania
Lp.

Uwagi

Specyfikacja prac
codziennie

w tygodniu

w miesiącu

w roku

HOLE I KORYTARZE (ciągi komunikacyjne)
1.

opróżnianie koszy na śmieci,
wynoszenie śmieci

1

2.

wymiana plastikowych worków
w koszach na śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz
(w razie ich zabrudzenia)

1

3.

usuwanie piachu spod wycieraczek

1

4.

mycie podłóg (posadzki kamienne
i PCV), środkami o właściwościach
trudno przyjmujących kurz
i antypoślizgowych

1

5.

wytarcie i wypolerowanie
blatów mebli

6.

czyszczenie kątów, krawędzi
i trudno dostępnych miejsc

7.

mycie drzwi przeszklonych

8.

odkurzanie sprzętu ppoż.

1

2

1
2

9.

odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych

2

10.

mycie okien

2

Częstotliwość wykonania
Lp.

Uwagi

Specyfikacja prac
codziennie

w tygodniu

w miesiącu

w roku

SANITARIATY i ANEKSU KUCHENNE
1.

Czyszczenie umywalek i
zlewozmywaków

2.

Czyszczenie muszli klozetowych

1

1
3.

Czyszczenie pisuarów

4.

Czyszczenie podług i ścian

1

1
5.

Czyszczenie luster i armatury

1

6.

Czyszczenie drzwi w kabinach

1

7.

Uzupełnianie papieru toaletowego,
ręczników papierowych, mydła,
neutralizatorów zapachu

1

8.

Opróżnianie koszy na śmieci (wymiana
worków)

1

9.

Czyszczenie szafek kuchennych
(blatów)

1

GARAŻE (WIATY GARAŻOWE)
1.

Zamiatanie posadzki

wg. potrzeb

WIATA ŚMIETNIKOWA
1.

Zamiatanie posadzki

1

Teren zewnętrzny:
 Powierzchnia do sprzątania – 1155 m² (w tym: chodnik zewnętrzny 30 m², trawnik 427,40
m²),
 Powierzchnia terenów zielonych – 427,40 m²,
 Powierzchnia do odśnieżania – 727,60 m²,
 Powierzchnia dachów do odśnieżania – 444 m², w tym:
- budynek główny o wysokości ok. 13 m – 303,00 m²,
- budynek garażowy o wysokości ok. 3,90 m – 70,90 m²,
- wiata garażowa o wysokości ok. 3,10 m – 60,50 m²,
-wiata śmietnikowa o wysokości ok. 3,00 m – 9,63 m².
Zakres wykonywanych prac:

 sprzątanie (zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na śmieci, popielniczek,
utrzymywanie porządku w altanie śmietnikowej - codziennie,
 koszenie trawników w okresie letnim (ok. maj-wrzesień) - min. raz na dwa tygodnie oraz wg.
potrzeb,
 grabienie i pakowanie w worki liści- min. dwa razy w tygodniu oraz wg. potrzeb,
 konserwacja zieleni m.in. przycinanie żywopłotów, usuwanie zieleni wyrastającej na ciągach
komunikacyjnych i przy elewacji budynku itp.- wg. potrzeb,
 zimowe utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w stanie nie zagrażającym zdrowiu i życiu
osób
z nich korzystających (odśnieżanie, posypywanie środkami przeciw poślizgowym)i- wg.
potrzeb, nie później niż 3 godziny po ustaniu opadów.
Odśnieżanie dachów budynku, usuwanie sopli lodowych (444 m²- w tym: budynek główny 303
m², garaż 70,9 m², wiaty 78,12 m²)- wg. potrzeb, nie później niż w dniu następnym po
zgłoszeniu.
ZADANIE 5 – Łódź ul. Rzgowska 34/36
Opis budynku: budynek biurowy, 3 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna (czasowo sprzątane
będą 2 kondygnacje oraz komunikacja na parterze o powierzchni użytkowej ok. 1605,00 m²)
Ilość pomieszczeń:
 Pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne – 52,
 Węzły sanitarne i pom. socjalne – 4, ok. 60 m²,
 Komunikacja – ok. 379 m²,
 Inne pomieszczenia – 168 m²,
Rodzaje posadzek:
 Płytki ceramiczne – ok. 295,00 m²,
 Wykładzina dywanowa – ok. 612,00 m²,
 Wykładzina PCV – 698,00 m²
Okna:
 dachowe o powierzchni – 24 m² (jednostronnie)
 Pozostałe o powierzchni 175,00 m² (jednostronnie),
ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Specyfikacja prac

codziennie

Częstotliwość wykonania
w tygodniu
w miesiącu w roku

POMIESZCZENIA BIUROWE, w tym sale konferencyjne i inne pomieszczenia
opróżnianie koszy na śmieci, w tym
1
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz
(w razie ich zabrudzenia)
odkurzanie wykładzin podłogowych
2
i podłóg drewnianych
mycie podłóg nie pokrytych
2
wykładziną podłogową
pranie wykładzin
1 całość
podłogowych
wycieranie kurzu i wypolerowanie
blatów biurek (o ile nie leżą na
nich dokumenty), mebli,
2
wyposażenia biurowego, parapetów i
innych powierzchni
usuniecie odcisków palców z drzwi
1
i framug drzwi oraz zabrudzeń

Uwagi

Fragmenty
wg. potrzeb

7.
8.

mycie drzwi i framug
odkurzanie tapicerki meblowej

9.

ustawianie, wycieranie stołów
i krzeseł w salach konferencyjnych
czyszczenie kątów, krawędzi
i trudno dostępnych miejsc
usuniecie kurzu z listew ściennych
odkurzanie obrazów,
i innych elementów dekoracyjnych
czyszczenie tablic, napisów
czyszczenie gniazdek i wyłączników
odkurzanie i mycie kaloryferów
odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
mycie okien, framug okiennych i
parapetów zewnętrznych

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lp.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lp.
1.
2.
3.
4.

1
1

2
2
1
1
1
1
2
2
2

Specyfikacja prac
codziennie
HOLE I KORYTARZE (ciągi komunikacyjne)
opróżnianie koszy na śmieci, w tym
1
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
usuwanie piachu spod wycieraczek
1
mycie podłóg (posadzki kamienne
i PCV), środkami o właściwościach
1
trudno przyjmujących kurz
i antypoślizgowych
wytarcie blatów mebli, półek,
parapetów
czyszczenie kątów, krawędzi,
balustrad schodowych i trudno
dostępnych miejsc w tym framug
mycie drzwi przeszklonych oraz
przegród szklanych
odkurzanie sprzętu ppoż.
odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
mycie okien, framug okiennych i
parapetów zewnętrznych
odkurzanie wykładzin podłogowych,
1
wycieraczek
pranie wykładzin podłogowych
Czyszczenie gniazdek i
wyłączników

Specyfikacja prac

usuwanie plam
i pranie wg.
potrzeb
wg. potrzeb

Częstotliwość wykonania
w tygodniu
w miesiącu w roku

Uwagi

1
2

1
2
2
2

1 całość

Fragmenty
wg. potrzeb

1

codziennie

SANITARIATY i ANEKSY KUCHENNE
Czyszczenie umywalek i
1
zlewozmywaków
Czyszczenie muszli sedesowych,
spłuczek, desek sedesowych
1
Czyszczenie pisuarów
1
Czyszczenie podłóg i ścian środkami

Częstotliwość wykonania
w tygodniu
w miesiącu w roku

Uwagi

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

o właściwościach trudno
przyjmujących kurz i
antypoślizgowych
Czyszczenie luster i armatury
Czyszczenie drzwi i framug w
kabinach
Uzupełnianie papieru toaletowego,
ręczników papierowych, mydła,
neutralizatorów zapachu w sprayu,
płynu do mycia naczyń
Opróżnianie koszy na śmieci, w tym
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
Czyszczenie szafek kuchennych,
blatów, uchwytów
Czyszczenie lodówek i
mikrofalówek
Wycieranie kurzu z parapetów
okiennych
Okurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych
Czyszczenie gniazdek i
wyłączników

1

1
1
1

1

1
1
1
2
2
1

Teren zewnętrzny 4102 m² w tym:
powierzchnia utwardzona – ok. 2870,00 m²,
powierzchnia zielone (trawniki) – 1232,00 m²,
Zakres wykonywanych prac:
 sprzątanie (zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na śmieci, popielniczek,
utrzymywanie porządku w altanie śmietnikowej - codziennie,
 koszenie trawników w okresie letnim (ok. maj-wrzesień) - min. raz na dwa tygodnie
oraz wg potrzeb,
 grabienie i pakowanie w worki liści- min. dwa razy w tygodniu oraz wg potrzeb,
 konserwacja zieleni m.in. przycinanie żywopłotów, usuwanie zieleni wyrastającej na ciągach
komunikacyjnych i przy elewacji budynku itp.- wg potrzeb,
 zimowe utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w stanie nie zagrażającym zdrowiu
i życiu osób z nich korzystających (odśnieżanie, posypywanie środkami przeciw poślizgowym)
i- wg potrzeb, nie później niż 3 godziny po ustaniu opadów.
ZADANIE 6 – 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 1
Opis obiektu:
Ogólna powierzchnia do sprzątania – 915,20 m², w tym:
- pokoje biurowe – 42 o powierzchni 639,31 m²,
- toalety – 4 o powierzchni 49,57 m²,
- pomieszczenia techniczne – 1 o powierzchni 1,57 m²,
- korytarze, komunikacja – powierzchnia 224,75 m²,
Rodzaje posadzek:
-wykładzina dywanowa – 571,84 m²,
- wykładzina PCV – 67,47 m²,
- gres (terakota) – 49,57 m².
-lastriko – 1,57 m²

Powierzchnia okien (jednostronnie) – 133 m²,
ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
Specyfikacja prac

codziennie

Częstotliwość wykonania
w tygodniu
w miesiącu

w roku

Uwagi

1 całość

fragmenty
wg.
potrzeb

1

pranie i
usuwanie
plam wg.
potrzeb

Lp
.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lp.
1.

2.
3.

POMIESZCZENIA BIUROWE, w tym sale konferencyjne i inne pomieszczenia
opróżnianie koszy na śmieci, w tym koszy
2
niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
odkurzanie wykładzin podłogowych
2
i podłóg drewnianych
mycie podłóg nie pokrytych
2
wykładziną podłogową
pranie wykładzin podłogowych

wycieranie kurzu i wypolerowanie
blatów biurek (o ile nie leżą na nich
dokumenty), mebli, wyposażenia
biurowego, parapetów i innych
powierzchni
usuniecie odcisków palców z drzwi
i framug drzwi oraz zabrudzeń
mycie drzwi i framug
odkurzanie tapicerki meblowej

2

1
1

ustawianie, wycieranie stołów
i krzeseł w salach konferencyjnych
czyszczenie kątów, krawędzi
i trudno dostępnych miejsc
usuniecie kurzu z listew ściennych
odkurzanie obrazów,
i innych elementów dekoracyjnych
czyszczenie tablic, napisów
czyszczenie gniazdek i wyłączników
odkurzanie i mycie kaloryferów
odkurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych

Specyfikacja prac
HOLE I KORYTARZE (ciągi komunikacyjne)
opróżnianie koszy na śmieci, w tym koszy
niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
usuwanie piachu spod wycieraczek
mycie podłóg i schodów (posadzki
kamiennej, PCV), środkami o

2
2
1
1
1
1
2
2
2

codziennie

Częstotliwość wykonania
w tygodniu
w miesiącu
2

2
2

w roku

Uwagi

właściwościach trudno przyjmujących
kurz i antypoślizgowych
4. wytarcie blatów mebli, półek, parapetów
5. czyszczenie kątów, krawędzi, framug,
balustrad schodowych i trudno
dostępnych miejsc
6. mycie drzwi i przegród przeszklonych
7. odkurzanie sprzętu ppoż.
8. odkurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
9. Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych
10. odkurzanie wykładzin podłogowych,
wycieraczek
11. pranie wykładzin podłogowych

1
2

1
2
2
2
2

12. Czyszczenie gniazdek i wyłączników

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12
13
14
15

Specyfikacja prac
SANITARIATY i ANEKSU KUCHENNE
Czyszczenie umywalek i zlewozmywaków
Czyszczenie muszli sedesowych, spłuczek,
desek sedesowych
Czyszczenie pisuarów
Czyszczenie podłóg i ścian środkami o
właściwościach trudno przyjmujących
kurz i antypoślizgowych
Czyszczenie luster i armatury
Czyszczenie drzwi i framug w kabinach
Uzupełnianie papieru toaletowego,
ręczników papierowych, mydła,
neutralizatorów zapachu w sprayu, płynu
do mycia naczyń
Opróżnianie koszy na śmieci, w tym koszy
niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
Czyszczenie szafek kuchennych, blatów,
uchwytów
Czyszczenie kabin prysznicowych
Czyszczenie lodówek i mikrofalówek
Wycieranie kurzu z parapetów okiennych
Okurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych
Czyszczenie gniazdek i wyłączników

1 całość

fragmenty
wg.potrzeb

w roku

Uwagi

1

codziennie

Częstotliwość wykonania
w tygodniu
w miesiącu
2
2
2
2
2
1
2

2

2
2
1
2

Teren zewnętrzny:
 Powierzchnia do sprzątania – 1430,00 m²
 Powierzchnia terenów zielonych – 900,00 m²,
 Powierzchnia do odśnieżania – 530,00 m²,
 Powierzchnia dachów do odśnieżania – 696,00 m²,

2
2
1

Zakres wykonywanych prac:
 sprzątanie (zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na śmieci, popielniczek,
utrzymywanie porządku w altanie śmietnikowej - codziennie,
 koszenie trawników w okresie letnim (ok. maj-wrzesień) - min. raz na dwa tygodnie oraz wg.
potrzeb,
 grabienie i pakowanie w worki liści- min. dwa razy w tygodniu oraz wg. potrzeb,
 konserwacja zieleni m.in. przycinanie żywopłotów, usuwanie zieleni wyrastającej na ciągach
komunikacyjnych i przy elewacji budynku itp.- wg. potrzeb,
 zimowe utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w stanie nie zagrażającym zdrowiu i życiu
osób
z nich korzystających (odśnieżanie, posypywanie środkami przeciw poślizgowym)i- wg.
potrzeb, nie później niż 3 godziny po ustaniu opadów.
Odśnieżanie dachu budynku, usuwanie sopli lodowych (696,00 m²) wg. potrzeb, nie później niż w
dniu następnym po zgłoszeniu.
ZADANIE 7– Szczecin ul. Żołnierska 4d
Opis obiektu:
Ilość pomieszczeń - 61
Ogólna powierzchnia do sprzątania – 2000 m² w tym:
Pokoje biurowe – 909,00 m²
Toalety – 6 (3 kabiny prysznicowe, 12 sedesów, 9 umywalek, 4 pisuary – 50 m²,
Inne pomieszczenia gospodarcze – 6 o powierzchni ok. 900 m²
Komunikacja – 141,00 m²
Rodzaje posadzek:
wykładzina dywanowa – 350,00 m²,
wykładzina PCV – 240,00 m²,
gres (terakota) – 940,00 m².
Parkiet – 80,00 m²,
Płyta wiórowa – 390,00 m²
Powierzchnia okien (jednostronnie) – 180,00 m²,
Powierzchnia drzwi szklanych – 34,00 m²
ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
Specyfikacja prac

codziennie

Częstotliwość wykonania
w tygodniu
w miesiącu

w roku

Uwagi

Lp.
1.

2.

3.
4.

5.

POMIESZCZENIA BIUROWE, w tym sale konferencyjne i inne pomieszczenia
opróżnianie koszy na śmieci, w tym
2
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
odkurzanie wykładzin podłogowych
2
i podłóg drewnianych
mycie podłóg nie pokrytych
wykładziną podłogową
Pranie wykładzin podłogowych

wycieranie kurzu i wypolerowanie
blatów biurek (o ile nie leżą na
nich dokumenty), mebli, wyposażenia

ew.
pastowanie
1 raz w
miesiącu

2
1 całość

2

fragmenty
wg.
potrzeb

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lp.

biurowego, parapetów i innych
powierzchni
usuniecie odcisków palców z drzwi
i framug drzwi oraz zabrudzeń
mycie drzwi i framug
odkurzanie tapicerki meblowej

1
1
1

ustawianie, wycieranie stołów
i krzeseł w salach konferencyjnych
czyszczenie kątów, krawędzi
i trudno dostępnych miejsc
usuniecie kurzu z listew ściennych
odkurzanie obrazów,
i innych elementów dekoracyjnych
czyszczenie tablic, napisów
czyszczenie gniazdek i wyłączników
odkurzanie i mycie kaloryferów
odkurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych

2
2
1
1
1
1
2
2
2

12.

Specyfikacja prac
codziennie
HOLE I KORYTARZE (ciągi komunikacyjne)
opróżnianie koszy na śmieci, w tym
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
usuwanie piachu spod wycieraczek
mycie podłóg i schodów (posadzki
kamienne i PCV), środkami o
właściwościach trudno przyjmujących
kurz i antypoślizgowych
Wytarcie blatów mebli, półek,
parapetów
czyszczenie kątów, krawędzi, framug,
balustrad schodowych i trudno
dostępnych miejsc
mycie drzwi i przegród przeszklonych
odkurzanie sprzętu ppoż.
odkurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych
odkurzanie wykładzin podłogowych,
wycieraczek
pranie wykładzin podłogowych

13.

Czyszczenie gniazdek i wyłączników

1.

2.
3.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Lp.

Specyfikacja prac

pranie i
usuwanie
plam wg.
potrzeb

Częstotliwość wykonania
w tygodniu w miesiącu

w roku

Uwagi

2

2
2

1
2

1
2
2
2
2
1 całość

Fragment
wg.potrzeb

1

codziennie

Częstotliwość wykonania
w tygodniu w miesiącu

w roku

Uwagi

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
12
13
14
15

SANITARIATY i ANEKSY KUCHENNE
Czyszczenie umywalek i
zlewozmywaków
Czyszczenie muszli sedesowych,
spłuczek, desek sedesowych
Czyszczenie pisuarów
Czyszczenie podłóg i ścian środkami
o właściwościach trudno
przyjmujących kurz i
antypoślizgowych
Czyszczenie luster i armatury
Czyszczenie drzwi i framug w
kabinach
Uzupełnianie papieru toaletowego,
ręczników papierowych, mydła,
neutralizatorów zapachu w sprayu,
płynu do mycia naczyń
Opróżnianie koszy na śmieci, w tym
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
Czyszczenie szafek kuchennych
blatów, uchwytów
Czyszczenie kabin prysznicowych
Czyszczenie lodówek i mikrofalówek
Wycieranie kurzu z parapetów
okiennych
Okurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych
Czyszczenie gniazdek i wyłączników

2

2
2
2

2
1
2

2

2
2
1
2
2
2
1

Teren zewnętrzny 2470 m²
Zakres wykonywanych prac:
 sprzątanie (zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na śmieci, popielniczek,
utrzymywanie porządku w altanie śmietnikowej - codziennie,
 usuwanie zieleni wyrastającej na ciągach komunikacyjnych i przy elewacji budynku itp.- wg
potrzeb,
 zimowe utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w stanie nie zagrażającym zdrowiu
i życiu osób z nich korzystających (odśnieżanie, posypywanie środkami przeciw poślizgowym)
i- wg potrzeb, nie później niż 3 godziny po ustaniu opadów.
ZADANIE 8– 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 20,
Opis obiektu:
Łączna powierzchnia do sprzątania – 649,55 m²
Ilość pomieszczeń:
 Pomieszczenia biurowe – 26 o pow. 424,20 m²,
 Węzły sanitarne – 5 o pow. 24,80 m²
 Inne pomieszczenia– 10 o pow. 58,05 m²,
 Komunikacja – 142,50 m².
Rodzaje posadzek:
 Płytki ceramiczne – 32,40m²,
 Wykładzina dywanowa – 188,20 m²,

 Wykładzina PCV – 428,95 m²,
Wyposażenie sanitarne:
 Umywalki i zlewozmywaki – 6,
 Sedesy – 6
 Kabiny prysznicowe – 2,
 Glazura w węzłach sanitarnych – 126,75 m².
Powierzchni okien (42 szt.) – 160,5 m² (jednostronnie),
ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
Specyfikacja prac

codziennie

Częstotliwość wykonania
w tygodniu w miesiącu

w roku

Uwagi

Lp.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lp.

POMIESZCZENIA BIUROWE, w tym sale konferencyjne i inne pomieszczenia
opróżnianie koszy na śmieci, w tym koszy
3
niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
odkurzanie wykładzin podłogowych
3
i podłóg drewnianych
mycie podłóg nie pokrytych
3
wykładziną podłogową
Pranie wykładzin podłogowych

wycieranie kurzu i wypolerowanie
blatów biurek (o ile nie leżą na
nich dokumenty), mebli, wyposażenia
biurowego, parapetów i innych
powierzchni
usuniecie odcisków palców z drzwi
i framug drzwi oraz zabrudzeń
mycie drzwi i framug
odkurzanie tapicerki meblowej

ustawianie, wycieranie stołów
i krzeseł w salach konferencyjnych
czyszczenie kątów, krawędzi
i trudno dostępnych miejsc
usuniecie kurzu z listew ściennych
odkurzanie obrazów,
i innych elementów dekoracyjnych
czyszczenie tablic, napisów
czyszczenie gniazdek i wyłączników
odkurzanie i mycie kaloryferów
odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych

Specyfikacja prac
codziennie
HOLE I KORYTARZE (ciągi komunikacyjne)

1 całość

fragmenty
wg.
potrzeb

1

usuwanie
plam i
pranie wg.
potrzeb

3

3
3

3
2
1
1
1
1
2
2
2

Częstotliwość wykonania
w tygodniu w miesiącu

w roku

Uwagi

opróżnianie koszy na śmieci, w tym
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
2. usuwanie piachu spod wycieraczek
3. mycie podłóg i schodów (posadzki
kamienne i PCV), środkami o
właściwościach trudno przyjmujących
kurz i antypoślizgowych
4. wytarcie blatów mebli, półek,
parapetów
5. czyszczenie kątów, krawędzi, framug,
balustrad schodowych i trudno
dostępnych miejsc
6. mycie drzwi i przegród przeszklonych
7. odkurzanie sprzętu ppoż.
8. odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
9. Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych
11 odkurzanie wykładzin podłogowych,
wycieraczek
.
12 pranie wykładzin podłogowych
.
13 Czyszczenie gniazdek i wyłączników
.

3

1.

Lp.

Specyfikacja prac
SANITARIATY i ANEKSU KUCHENNE
1. Czyszczenie umywalek i
zlewozmywaków
2. Czyszczenie muszli klozetowych

3. Czyszczenie pisuarów
Czyszczenie podług i ścian
4.
5. Czyszczenie luster i armatury
6. Czyszczenie drzwi w kabinach
7 Uzupełnianie papieru toaletowego,
. ręczników papierowych, mydła,
neutralizatorów zapachu w sprayu,
płynu do mycia naczyń
8 Opróżnianie koszy na śmieci, w tym
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
9 Czyszczenie szafek kuchennych, blatów,
uchwytów
10. Czyszczenie kabin prysznicowych
1.
Czyszczenie lodówek i mikrofalówek
12 Wycieranie kurzu z parapetów
okiennych
13 Okurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
14 Mycie okien, framug okiennych oraz

3
3

3
1

1
2
2
2
3
1 całość

fragmenty
wg.potrzeb

3

codziennie

Częstotliwość wykonania
w tygodniu w miesiącu

w roku

3

3
3
3
3
3
3

3

3
3
1
3
2
2

Uwagi

15

parapetów zewnętrznych
Czyszczenie gniazdek i wyłączników

3

Teren zewnętrzny (m²)
 Powierzchnia do sprzątania – 5920,00 m²
 Powierzchnia terenów zielonych – 4645,00 m²,
 Powierzchnia do odśnieżania – 1275,00 m²,
 Powierzchnia dachów do odśnieżania – 383,40 m²,
Zakres wykonywanych prac:
 sprzątanie (zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na śmieci, popielniczek,
utrzymywanie porządku w altanie śmietnikowej - codziennie,
 koszenie trawników w okresie letnim (ok. maj-wrzesień) - min. raz na dwa tygodnie oraz wg.
potrzeb,
 grabienie i pakowanie w worki liści- min. dwa razy w tygodniu oraz wg. potrzeb,
 konserwacja zieleni m.in. przycinanie żywopłotów, usuwanie zieleni wyrastającej na ciągach
komunikacyjnych i przy elewacji budynku itp.- wg. potrzeb,
 zimowe utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w stanie nie zagrażającym zdrowiu i życiu
osób
z nich korzystających (odśnieżanie, posypywanie środkami przeciw poślizgowym)i- wg.
potrzeb, nie później niż 3 godziny po ustaniu opadów.
Odśnieżanie dachu, usuwanie sopli lodowych (383,40 m²) wg. potrzeb, nie później niż w dniu
następnym po zgłoszeniu.

ZADANIE 9- 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 123,
Opis obiektu:
Łączna powierzchnia do sprzątania – 1490,80 m²
Ilość pomieszczeń:
 Pomieszczenia biurowe – 859,20 m²,
 Węzły sanitarne o pow. 93,30 m²
 Pomieszczenia techniczne, socjalne o pow. 422,80 m²,
 Komunikacja – 115,50 m².
 Ściany szklane, luksfery – 219,00 m² (jednostronnie)
 Okna (56 sztuk) – 87 m² (jednostronnie),
Rodzaje posadzek:
 Płytki ceramiczne – 1135,80 m²
 Wykładzina dywanowa – 86,00 m²
 Panele – 269,00 m²
ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
Specyfikacja prac

codziennie

Częstotliwość wykonania
w tygodniu w miesiącu

Lp.
1.

2.

POMIESZCZENIA BIUROWE, w tym sale konferencyjne i inne pomieszczenia
opróżnianie koszy na śmieci, w tym koszy
1
niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
odkurzanie wykładzin podłogowych
2

w roku

Uwagi

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lp.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.

i podłóg drewnianych
mycie podłóg nie pokrytych
wykładziną podłogową
Pranie wykładzin podłogowych

wycieranie kurzu i wypolerowanie
blatów biurek (o ile nie leżą na
nich dokumenty), mebli, wyposażenia
biurowego, parapetów i innych
powierzchni
usuniecie odcisków palców z drzwi
i framug drzwi oraz zabrudzeń
mycie drzwi i framug
odkurzanie tapicerki meblowej

ustawianie, wycieranie stołów
i krzeseł w salach konferencyjnych
czyszczenie kątów, krawędzi
i trudno dostępnych miejsc
usuniecie kurzu z listew ściennych
odkurzanie obrazów,
i innych elementów dekoracyjnych
czyszczenie tablic, napisów
czyszczenie gniazdek i wyłączników
odkurzanie i mycie kaloryferów
odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych

2
1 całość

fragmenty
wg.
potrzeb

1

usuwanie
plam i
pranie wg.
potrzeb

1

1
1

1

Specyfikacja prac
codziennie
HOLE I KORYTARZE (ciągi komunikacyjne)
opróżnianie koszy na śmieci, w tym koszy
1
niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
usuwanie piachu spod wycieraczek
1
mycie podłóg i schodów (posadzki
kamienne i PCV), środkami o
1
właściwościach trudno przyjmujących
kurz i antypoślizgowych
Wytarcie blatów mebli, półek, parapetów
czyszczenie kątów, krawędzi, balustrad
schodowych i trudno dostępnych miejsc
mycie drzwi i przegród przeszklonych
odkurzanie sprzętu ppoż.
odkurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
mycie okien, framug okiennych i
parapetów zewnętrznych
odkurzanie wykładzin podłogowych,
1
wycieraczek

2
1
1
1
1
2
2
2

Częstotliwość wykonania
w tygodniu w miesiącu

w roku

1
2
1
2
2
2

Uwagi

12.

pranie wykładzin podłogowych

13.

Czyszczenie gniazdek i wyłączników

Lp.

Specyfikacja prac
codziennie
SANITARIATY i ANEKSY KUCHENNE
Czyszczenie umywalek i zlewozmywaków
1
Czyszczenie muszli sedesowych, spłuczek,
desek sedesowych
1
Czyszczenie pisuarów
1
Czyszczenie podłóg i ścian środkami o
właściwościach trudno przyjmujących
1
kurz i antypoślizgowych
Czyszczenie luster i armatury
1
Czyszczenie drzwi i framug w kabinach
Uzupełnianie papieru toaletowego,
1
ręczników papierowych, mydła,
neutralizatorów zapachu w sprayu, płynu
do mycia naczyń
Opróżnianie koszy na śmieci, w tym koszy
1
niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
Czyszczenie szafek kuchennych blatów,
1
uchwytów
Czyszczenie kabin prysznicowych
1
Czyszczenie lodówek i mikrofalówek
Wycieranie kurzu z parapetów okiennych
Okurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych
Czyszczenie gniazdek i wyłączników

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
12
13
14
15

1 całość

fragmenty
wg.potrzeb

1

Częstotliwość wykonania
w tygodniu w miesiącu

w roku

Uwagi

1

1
1
2
2
1

Teren zewnętrzny (m²)
 Powierzchnia ogólna do sprzątania – 1834,00 m²
 Powierzchnia terenów zielonych – 700,00 m²,
 Powierzchnia do odśnieżania – 1134,00 m²,
Zakres wykonywanych prac:
 sprzątanie (zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na śmieci, popielniczek,
utrzymywanie porządku w altanie śmietnikowej - codziennie,
 koszenie trawników w okresie letnim (ok. maj-wrzesień) - min. raz na dwa tygodnie oraz wg.
potrzeb,
 grabienie i pakowanie w worki liści- min. dwa razy w tygodniu oraz wg. potrzeb,
 konserwacja zieleni m.in. przycinanie żywopłotów, usuwanie zieleni wyrastającej na ciągach
komunikacyjnych i przy elewacji budynku itp.- wg. potrzeb,
 zimowe utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w stanie nie zagrażającym zdrowiu i życiu
osób
z nich korzystających (odśnieżanie, posypywanie środkami przeciw poślizgowym)i- wg.
potrzeb, nie później niż 3 godziny po ustaniu opadów.
Odśnieżanie dachu budynku, usuwanie sopli lodowych (265 m²)- wg. potrzeb, nie później niż w

dniu następnym po zgłoszeniu.
ZADANIE 10 –51-637 Wrocław, ul. Rodakowskiego 6, ul. Mieszczańska 9,
Opis obiektu ul. Rodakowskiego 6:
Łączna powierzchnia do sprzątania – 565,50 m²
Ilość pomieszczeń:
 Pomieszczenia biurowe – 25 o pow., 338,00m²,
 Węzły sanitarne i pom. socjalne – 5 o pow. 14,50 m²
 Pomieszczenia techniczne i magazynowe – 3 o pow. 21,00 m²,
 Komunikacja – 142,00 m².
 Glazura w węzłach sanitarnych – 28,00 m².
Rodzaje posadzek:
 Płytki ceramiczne -56,00 m²
 Wykładzina dywanowa – 263,00 m²
 Wykładzina PCV – 6,50 m²
 Deski – 240,00 m²
Powierzchnia okien – 80,00 m² (jednostronnie),
ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC (dotyczy ul. Rodakowskiego 6)
Specyfikacja prac

codziennie

Lp.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
11.
12.
13.
14.

Częstotliwość wykonania
w tygodniu w
w roku
miesiącu

POMIESZCZENIA BIUROWE, w tym sale konferencyjne i inne pomieszczenia
opróżnianie koszy na śmieci, w tym koszy
1
niszczarek, wymiana worków, wynoszenie
śmieci, mycie koszy wewnątrz i na zewnątrz
(w razie ich zabrudzenia)
odkurzanie wykładzin podłogowych i podłóg
2
drewnianych (ew. pastowanie 1 raz w
miesiącu)
mycie podłóg nie pokrytych wykładziną
2
podłogową
usuniecie plam z wykładzin podłogowych
wycieranie kurzu i wypolerowanie blatów
biurek (o ile nie leżą na nich dokumenty),
mebli, wyposażenia biurowego, parapetów i
innych powierzchni
usuniecie odcisków palców z drzwi i framug
drzwi oraz zabrudzeń
mycie drzwi i framug
odkurzanie tapicerki meblowej

ustawianie, wycieranie stołów i krzeseł w
salach konferencyjnych
czyszczenie kątów, krawędzi i trudno
dostępnych miejsc
usuniecie kurzu z listew ściennych
odkurzanie obrazów,
i innych elementów dekoracyjnych
czyszczenie tablic, napisów

Uwagi

1 całość

fragmenty
wg.
potrzeb

1

pranie i
usuwanie
plam wg.
potrzeb

1
1
1

1
2
1
1
1

czyszczenie gniazdek i wyłączników
odkurzanie i mycie kaloryferów
odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych

15.
16.
17.
18.

Lp.

1
2
2
2

Specyfikacja prac

codziennie

HOLE I KORYTARZE (ciągi komunikacyjne)
opróżnianie koszy na śmieci, w tym koszy
niszczarek, wymiana worków, wynoszenie
śmieci, mycie koszy wewnątrz i na zewnątrz
(w razie ich zabrudzenia)
usuwanie piachu spod wycieraczek
mycie podłóg i schodów (posadzki kamienne
i PCV), środkami o właściwościach trudno
przyjmujących kurz i antypoślizgowych

1.

2.
3.

12.

wytarcie blatów mebli, półek, parapetów
czyszczenie kątów, krawędzi, framug,
balustrad schodowych i trudno dostępnych
miejsc
mycie drzwi i przegród przeszklonych
odkurzanie sprzętu ppoż.
odkurzanie i mycie opraw oświetleniowych
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych
odkurzanie wykładzin podłogowych,
wycieraczek
pranie wykładzin podłogowych

13.

Czyszczenie gniazdek i wyłączników

4.
5.
6.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Lp.

Specyfikacja prac

w roku

Uwagi

1

1
1

1
1

1
2
2
2
1
1 całość

fragmenty
wg.potrzeb

1

codziennie

SANITARIATY i ANEKSY KUCHENNE
Czyszczenie umywalek i
zlewozmywaków
2. Czyszczenie muszli sedesowych,
spłuczek, desek sedesowych
3. Czyszczenie pisuarów
4.
Czyszczenie podłóg i ścian środkami
o właściwościach trudno przyjmujących
kurz i antypoślizgowych
5. Czyszczenie luster i armatury
6. Czyszczenie drzwi i framug w kabinach
7. Uzupełnianie papieru toaletowego,
ręczników papierowych, mydła,
neutralizatorów zapachu w sprayu, płynu
do mycia naczyń
8.
Opróżnianie koszy na śmieci, w tym
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
9.
Czyszczenie szafek kuchennych blatów,
1.

Częstotliwość wykonania
w
w
tygodniu miesiącu

Częstotliwość wykonania
w tygodniu w
w roku
miesiącu

1
1
1
1
1
1
1

1

1

Uwagi

10.
11.
12
13
14
15

uchwytów
Czyszczenie kabin prysznicowych
Czyszczenie lodówek i mikrofalówek
Wycieranie kurzu z parapetów okiennych
Okurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych
Czyszczenie gniazdek i wyłączników

1
1
1
2
2
1

Teren zewnętrzny ul. Rodakowskiego 6 (m²)
 Powierzchnia ogólna do sprzątania – 750,00 m²
 Powierzchnia terenów zielonych – 250,00 m²,
 Powierzchnia do odśnieżania – 500,00 m²,
Zakres wykonywanych prac:
 sprzątanie (zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na śmieci, popielniczek,
utrzymywanie porządku w altanie śmietnikowej - codziennie,
 koszenie trawników w okresie letnim (ok. maj-wrzesień) - min. raz na dwa tygodnie oraz wg.
potrzeb,
 grabienie i pakowanie w worki liści- min. dwa razy w tygodniu oraz wg. potrzeb,
 konserwacja zieleni m.in. przycinanie żywopłotów, usuwanie zieleni wyrastającej na ciągach
komunikacyjnych i przy elewacji budynku itp.- wg. potrzeb,
zimowe utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w stanie nie zagrażającym zdrowiu i życiu osób
z nich korzystających (odśnieżanie, posypywanie środkami przeciw poślizgowym)i- wg. potrzeb,
nie później niż 3 godziny po ustaniu opadów.,
Teren zewnętrzny poza posesją, chodnik betonowy przy ogrodzeniu ul. Mieszczańska 9 (m²):
 Powierzchnia ogólna do sprzątania – 300,00 m²
 Powierzchnia do odśnieżania – 300,00 m²,
Zakres wykonywanych prac:
 sprzątanie (zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na śmieci, popielniczek,
utrzymywanie porządku w altanie śmietnikowej - 2 razy w tygodniu,
 zimowe utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w stanie nie zagrażającym zdrowiu i życiu
osób
z nich korzystających (odśnieżanie, posypywanie środkami przeciw poślizgowym)i- wg.
potrzeb,
nie później niż 3 godziny po ustaniu opadów.
ZADANIE 11- 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 385 b,
Opis obiektu ul. Kartuska 385:
Łączna powierzchnia do sprzątania – 743,75 m²
Ilość pomieszczeń:
 Pomieszczenia biurowe – 21 o pow., 553,78 m²,
 Węzły sanitarne i pom. socjalne – 5 o pow. 21,70 m²
 Pomieszczenia techniczne i magazynowe o pow. 34,62 m²,
 Komunikacja – 133,65 m².
 Glazura w węzłach sanitarnych – 21,70 m².
Rodzaje posadzek:
 Płytki ceramiczne,
 Wykładzina dywanowa,

 Wykładzina PCV,
 Klepka,
 Lastrico.
Powierzchni okien – 45,00 m² (jednostronnie),
ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC ul. Kartuska 385b
Specyfikacja prac

codziennie

Częstotliwość wykonania
w tygodniu w miesiącu

w roku

Uwagi

1 całość

Fragmenty
wg. potrzeb

1

usuwanie plam
i pranie wg.
potrzeb

Lp.
POMIESZCZENIA BIUROWE, w tym sale konferencyjne i inne pomieszczenia
opróżnianie koszy na śmieci, w tym koszy
1
niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
odkurzanie wykładzin podłogowych
2
i podłóg drewnianych
mycie podłóg nie pokrytych
2
wykładziną podłogową
pranie wykładzin podłogowych

1

2
3
4
5

wycieranie kurzu i wypolerowanie
blatów biurek (o ile nie leżą na
nich dokumenty), mebli, wyposażenia
biurowego, parapetów i innych
powierzchni
usuniecie odcisków palców z drzwi
i framug drzwi oraz zabrudzeń
mycie drzwi i framug
odkurzanie tapicerki meblowej

6
7
8

ustawianie, wycieranie stołów
i krzeseł w salach konferencyjnych
czyszczenie kątów, krawędzi
i trudno dostępnych miejsc
usuniecie kurzu z listew ściennych
odkurzanie obrazów,
i innych elementów dekoracyjnych
czyszczenie tablic, napisów
czyszczenie gniazdek i wyłączników
odkurzanie i mycie kaloryferów
odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
mycie okien, framug oraz parapetów
zewnętrznych

9
10
11
12
13
14
15
17
18

Lp.
1

2
3

1

1
1

1

Specyfikacja prac
codziennie
HOLE I KORYTARZE (ciągi komunikacyjne)
opróżnianie koszy na śmieci, w tym
1
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci, mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
usuwanie piachu spod wycieraczek
1
mycie podłóg i schodów (posadzki
kamienne i PCV), środkami o
1
właściwościach trudno przyjmujących

2
1
1
1
1
2
2
2

Częstotliwość wykonania
w tygodniu w miesiącu

w roku

Uwagi

kurz i antypoślizgowych
wytarcie blatów mebli, półek i
parapetów
5 czyszczenie kątów, krawędzi balustrad
schodowych i trudno dostępnych
miejsc w tym framug
6 mycie drzwi przeszklonych oraz
przegród szklanych
7 odkurzanie sprzętu ppoż.
8 odkurzanie i mycie
opraw oświetleniowych
9 mycie okien, framug okiennych i
parapetów okiennych
10 odkurzanie wykładzin podłogowych,
wycieraczek
11. pranie wykładzin podłogowych
4

1
2

1
2
2
2
1
1 całość

12. Czyszczenie gniazdek i wyłączników

Lp.

Specyfikacja prac
codziennie
SANITARIATY i ANEKSY KUCHENNE
1. Czyszczenie umywalek i
1
zlewozmywaków
2. Czyszczenie muszli sedesowych,
spłuczek, desek sedesowych
1
3. Czyszczenie pisuarów
1
4. Czyszczenie podłóg i ścian środkami o
właściwościach trudno przyjmujących
1
kurz i antypoślizgowych
5. Czyszczenie luster i armatury
1
6. Czyszczenie drzwi i framug w
1
kabinach
7. Uzupełnianie papieru toaletowego,
1
ręczników papierowych, mydła,
neutralizatorów zapachu w sprayu,
płynu do mycia naczyń
8 Opróżnianie koszy na śmieci, w tym
1
koszy niszczarek, wymiana worków,
wynoszenie śmieci mycie koszy
wewnątrz i na zewnątrz (w razie ich
zabrudzenia)
9 Czyszczenie szafek kuchennych
1
blatów, uchwytów
10 Czyszczenie kabin prysznicowych
1
11 Czyszczenie lodówek i mikrofalówek
12
Wycieranie kurzu z parapetów
okiennych
13
Okurzanie i mycie opraw
oświetleniowych
14
Mycie okien, framug okiennych oraz
parapetów zewnętrznych
15
Czyszczenie gniazdek i wyłączników

Teren zewnętrzny (m²)
 Powierzchnia do sprzątania – 1700,00 m²
 Powierzchnia terenów zielonych – 750,00 m²,
 Powierzchnia do odśnieżania – 950,00 m²,
Zakres wykonywanych prac:

Fragmenty
wg.potrzeb

1
Częstotliwość wykonania
w tygodniu w miesiącu

w roku

1
1
2
2
1

Uwagi

 sprzątanie (zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy na śmieci, popielniczek,
utrzymywanie porządku w altanie śmietnikowej - codziennie,
 koszenie trawników w okresie letnim (ok. maj-wrzesień) - min. raz na dwa tygodnie oraz wg.
potrzeb,
 grabienie i pakowanie w worki liści- min. dwa razy w tygodniu oraz wg. potrzeb,
 konserwacja zieleni m.in. przycinanie żywopłotów, usuwanie zieleni wyrastającej na ciągach
komunikacyjnych i przy elewacji budynku itp.- wg. potrzeb,
 zimowe utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w stanie nie zagrażającym zdrowiu i życiu
osób
z nich korzystających (odśnieżanie, posypywanie środkami przeciw poślizgowym)i- wg.
potrzeb, nie później niż 3 godziny po ustaniu opadów.

