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Załącznik nr 1.2 do SWZ 

 

Nr sprawy: BGO-BGZ.261.19.2022.DP 
 
Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych, terenów zewnętrznych przy 
posesji i mycia okien w Delegaturze NIK w Białymstoku ul. Akademicka 4, 15-267 Białystok. 
Termin realizacji: przez okres 24 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 
1. Kompleksowe sprzątanie w dni robocze pomieszczeń w budynku o łącznej powierzchni 985,1 m2 przy 

ul. Akademickiej 4 w godz. 1200-1900:  

1.1. Sprzątanie pomieszczeń, w tym: 

1) Parter - 18 pomieszczeń (pokoje biurowe, toalety, pokój ochrony); 

Łączna powierzchnia 218,1 m2. 

2) Pierwsze piętro – 17 pomieszczeń (pokoje biurowe, toalety, serwerownia); 

Łączna powierzchnia 269,5 m2, 

3) Poddasze – pięć pomieszczeń (pokój biurowy, toaleta, pokój gościnny, pokój socjalny, sala 

konferencyjna); 

Łączna powierzchnia 110,3 m2,  

4) Wiatrołapy, pomieszczenia ksero, korytarze i klatki schodowe w piwnicy, na parterze, pierwszym 

piętrze i poddaszu budynku; 

Łączna powierzchnia 196,6 m2, 

5) Piwnica – 8 pomieszczeń (kotłownia, magazynki, archiwa pomieszczenie gospodarcze)  

Łączna powierzchnia 151,4 m2, 

6) Garaż 

Łączna powierzchnia 39,3 m2. 

1.2. Do obowiązków pracowników wykonujących usługę określoną w umowie, poprzez wykonywanie między 

innymi nw. prac: 

1) Sprzątanie pokoi biurowych, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych: 

A. Codziennie:  

a) odkurzanie wykładzin dywanowych, dywanów, chodników, wycieraczek w pomieszczeniach 

biurowych; 

b) czyszczenie zewnętrznych powierzchni mebli biurowych, drzwiczek, witryn; 

c) usuwanie kurzu z obrazów i ram (w sposób nie powodujący zabrudzenia ścian); 

d) czyszczenie obudów sprzętu komputerowego środkami do tego przeznaczonymi; 

e) mycie futryn drzwiowych i zewnętrznych powierzchni szaf (w tym górnych powierzchni szaf); 

f) dokładne mycie stolarki drzwiowej (w pokojach, korytarzach); 

g) czyszczenie i dezynfekcja klamek (z dwóch stron); 

h) czyszczenie na mokro grzejników; 

i) usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów; 

j) czyszczenie innego wyposażenia niż meble; 

k) odkurzanie, zamiatanie i mycie twardych powierzchni podłóg (kamień, parkiet, gres, terakota); 

l) odkurzanie i mycie schodów, klatek schodowych; 

m) czyszczenie i dezynfekcja poręczy przy schodach;  

n) opróżnianie niszczarek oraz koszy na śmieci oraz wymiana worków i wynoszenie odpadów 

do właściwych pojemników (zgodnie z ich oznaczeniem), znajdujących się na posesji 

Delegatury, stosownie do obowiązujących w Białymstoku zasad segregacji, publikowanych 
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pod adresem http://odpady.bialystok.pl/, osoby opróżniające kosze mają obowiązek 

odpowiedniej segregacji odpadów; 

o) mycie parapetów okiennych; 

p) usuwanie miejscowych zabrudzeń z ram okiennych; 

q) utrzymanie w nienagannej czystości wejścia do budynku A i B, mycie oszklonych powierzchni 

stolarki drzwiowej na korytarzach, w pokojach biurowych oraz drzwi wejściowe do budynku 

A i B; 

r) sprzątanie hallu w tym: mycie i polerowanie bramek wejściowych, przeszkleń wewnątrz 

i na zewnątrz, schodów, barierek, poręczy na schodach, czyszczenie wycieraczek; 

s) czyszczenie gaśnic; 

t) czyszczenie kontaktów i wyłączników świateł (w sposób nie powodujący zabrudzenia ścian); 

u) czyszczenie cokolików przypodłogowych; 

v) uzupełnianie brakujących materiałów eksploatacyjnych, w tym ręczników papierowych, 

papieru toaletowego, mydła i płynu do zmywania, środków zapachowych o parametrach; 

w) utrzymanie w dobrej kondycji roślin znajdujących się ciągach komunikacyjnych oraz pokojach 

(odżywka do kwiatów zielonych i kwitnących zapewnia Wykonawca); 

B. Raz w miesiącu: 

a) mycie kratek wentylacyjnych, Zamawiający nie przewiduje demontażu kratek;  

b) czyszczenie desek odbojowych w sposób niepowodujący zabrudzenia ścian, 

c) czyszczenie mebli skórzanych; 

d) odkurzanie mebli tapicerowanych; 

e) mycie siedzisk krzeseł nie materiałowych; 

C. Dwa razy w roku (w terminach ustalonych po podpisaniu umowy): 

a) mycie w pokojach biurowych, korytarzach oraz klatkach schodowych oświetlenia, lamp 

sufitowych, kloszy. Zamawiający nie przewiduje demontażu elementów oświetleniowych; 

b) mycie okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych, zewnętrznych, żaluzji; 

D. Okazjonalnie: 

a) zmywanie naczyń po organizowanych okazjonalnie szkoleniach, naradach i konferencjach; 

b) sprzątanie i usuwanie zabrudzeń powstałych w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych (np. zalanie) 

lub pozostałych po ewentualnych pracach remontowych lub konserwacyjnych. 

Dni miesiąca w którym będą wykonywane powyższe prace zostanie ustalony po podpisaniu 

umowy. 

2) Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych, socjalnych obejmuje: 

A. Codziennie:  

a) mycie wszystkich urządzeń sanitarnych (armatura, wyposażenie sanitariów, kosze na śmieci, 

muszle klozetowe, pisuary, deski sedesowe, itp.) usuwanie nalotów i dezynfekcja środkami 

czystości do tego przeznaczonymi; 

b) mycie powierzchni podłóg;  

c) opróżnianie koszy, wymiana worków; 

d) mycie luster, półek, umywalek, szczotek do muszli klozetowych, pojemników na szczotki; 

e) przecieranie na wilgotno i sucho pojemników (dozownik na mydło, ręcznik, papier toaletowy, 

suszarka do rąk, płyn dezynfekcyjny, odświeżacz powietrza, dozownika na krem do rąk);  

f) uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego, ręczników papierowych i mydła w płynie, płynu 

dezynfekcyjnego, wkładów w odświeżaczach powietrza, kremów do rąk, torebek 

higienicznych; 

g) dbanie o drożność kanalizacji w toaletach (muszle, pisuary, kratki kanalizacyjne, umywalki);   

h) wymiana zużytych wkładów i baterii w odświeżaczach powietrza; 

http://odpady.bialystok.pl/
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i) wymiana zużytych szczotek sedesowych (częstotliwość wymiany szczotek jest uzależniona 

od stopnia ich zużycia); 

B. Raz w tygodniu: 

a) mycie powierzchni ścian w pomieszczeniach sanitariatach; 

b) mycie stolarki drzwiowej; 

c) mycie lodówek (3 szt.) oraz mikrofalówek (2 szt.) w pomieszczeniach wskazanych przez 

Zamawiającego; 

C. Dwa razy w roku: 

a) mycie kratek wentylacyjnych. Zamawiający nie przewiduje demontażu kratek wentylacyjnych; 

b) mycie lamp oświetleniowych wewnątrz i na zewnątrz (ok. 210 szt.). Zamawiający nie 

przewiduje demontażu elementów oświetleniowych; 

c) czyszczenie kratek ściekowych, zasobników. Zamawiający nie przewiduje demontażu kratek 

ściekowych. 

Dni w których będą wykonywane powyższe prace zostaną ustalone po podpisaniu umowy. 

Powyższa lista nie jest listą zamkniętą i wskazuje jedynie na minimalny zakres prac niezbędnych do wykonania 

w celu zapewnienia należytej czystości. 

Przy wykonywaniu ww. działań Wykonawca winien postępować zgodnie z ustalonymi – powszechnie 

stosowanymi w zakresie usług sprzątania i utrzymania porządku w obiektach – standardami jakościowymi. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z 

wykonywaniem ww. usług. 

 

2. Utrzymanie porządku i czystości na posesji przy ul. Akademickiej 4, na której znajduje się siedziba 

Delegatury. Posesja o powierzchni 1.726 m2 jest ogrodzona z zamykanymi bramą wjazdową i wejściem 

oraz zabudowana 3–kondygnacyjnym budynkiem administracyjnym (z dwoma wejściami A i B) 

o powierzchni zabudowy 481,32 m2 i kubaturze 4 879 m3. Na posesji znajduje się też wykonany z kostki 

betonowej parking z chodnikami i drogą o łącznej powierzchni ok. 940 m2. Na pozostałej części 

posesji wokół ogrodzenia znajduje się pas zieleni z krzewami i drzewami.  

2.1. Sprzątanie terenów zewnętrznych i prace związane z pielęgnacją zieleni i roślinności, w tym:  

1) Sprzątanie powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych wokół budynku (w dni robocze): 

a) Codzienne zamiatanie w tym zbieranie lisi, sprzątanie przyziemia wraz z wybraniem 

zanieczyszczeń ze studzienek przy oknach piwnicznych; 

b) Odśnieżanie, w tym systematyczne (w dni robocze) usuwanie śniegu, błota i lodu z parkingu, 

chodników wewnętrznych, dróg wewnętrznych, podjazdów, schodów wejściowych oraz 

posypywanie ich odpowiednimi środkami przeciwpoślizgowymi, przy użyciu materiałów do tych 

prac;  

c) Do likwidacji skutków zimy, Wykonawca zapewni w niezbędnej ilości środki do odladzania 

chemicznego takie, które nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz piasek. Wykonawca 

nie może stosować chlorku sodu i chlorku wapnia;  

d) Odśnieżanie z pryzmowaniem (7 dni w tygodniu do godz. 700) i wywożeniem pryzm śniegu 

do miejsc do tego przeznaczonych (wg potrzeb), Zamawiający nie posiada takich miejsc. 

Wykonawca musi zapewnić dostępność wszystkich miejsc parkingowych – z wyjątkiem jednego, 

przeznaczonego na pryzmę śniegu - na terenie objętym usługą, również w okresie intensywnych 

opadów śniegu;  

e) Usuwanie (siedem dni w tygodniu) błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika 

i podjazdu o powierzchni około 174,2 m2 położonego wzdłuż nieruchomości przy ul. Akademickiej 

4 zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
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f) Mycie ciśnieniowe placu i ogrodzenia (dwa razy w roku – po uprzednim zgłoszeniu zamiaru 

wykonania usługi); 

g) Impregnacja wodoodporna kostki brukowej na dziedzińcu głównym (raz w roku, w okresie 

jesiennym – po uprzednim zgłoszeniu zamiaru wykonania usługi). 

2) Prace związana z pielęgnacją zieleni i roślinności: 

a) Pielęgnacja roślin, w tym: systematyczne koszenie trawników wokół budynku, a także przycinanie 

i pielęgnacja innej zieleni niskiej i wysokiej znajdującej się na terenie posesji, zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą.  

b) Zakres zamówienia obejmuje również ewentualne uzupełniające wysiewy trawy i nasadzenia 

zieleni, a także uzupełnienia podłoża roślin. Na posesji Delegatury zasadzone są: kwiaty 

ozdobne, iglaki (tj. cisy, tuje, jałowce, kosodrzewina, i inne), sosny, krzewy ozdobne (tj. hortensje, 

berberysy, i inne), trawa. W celu szczegółowego zapoznania się z drzewostanem Zamawiający 

wymaga odbycia wizji lokalnej, aby Wykonawca mógł sam określić zakres prac do utrzymania 

czystości i estetyki. 

c) Odżywki do drzew, krzewów, iglaków, kwiatów zielonych i kwitnących zapewnia Wykonawca. 

 

3. Kompleksowe mycie okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych, zewnętrznych, żaluzji. 

3.1. Mycie 69 okien o powierzchni jednostronnej 131,2 m2; 

3.2. Mycie wewnątrz i na zewnątrz fasady szklanej na klatce schodowej o powierzchni 15,4 m2, 

zlokalizowanej na wysokości 12 metrów, wg Zamawiającego jest konieczność użycia podnośnika, 

platformy bądź zwyżki. W celu określenia sposobu świadczenia usługi Zamawiający wymaga odbycia 

wizji lokalnej, aby Wykonawca mógł sam ocenić jaki rodzaj sprzętu będzie konieczny do wykonania 

usługi. 

3.3. Realizacja usługi: 

1) Usługa w roku 2023: 

a) okres wiosenny: kwiecień – maj, nie później niż do 15 maja 2023 r.; 

b) okres jesienny: wrzesień – październik, nie później niż do 31 października 2023 r. 

2) Usługa w roku 2024: 

a) okres wiosenny: kwiecień – maj, nie później niż do 15 maja 2024 r.; 

b) okres jesienny: wrzesień – październik, nie później niż do 31 października 2024 r. 

3.4. Czas pracy: 

1) W dni robocze Wykonawca może wykonywać prace w godzinach 1200 – 1900; 

2) Ilekroć w Umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku 

do piątku, za wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w art. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). 

3.5. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

1) Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób 

postępowania z nimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 6699, ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893, ze zm.); 

2) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w czasie wykonywania usługi warunków BHP; 

3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego i w mieniu 

pracowników Zamawiającego wyrządzone przez pracowników Wykonawcy na terenie wykonywania 

przedmiotu umowy; 

4) Należy brać pod uwagę konieczność wykonania usługi na dużych wysokościach z odpowiednim 

sprzętem typu: podnośnik, platforma bądź zwyżka. 

3.6. Odbiory prac 
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1) Przedmiot umowy będzie odbierany sukcesywnie w miarę realizacji prac, raz w tygodniu 

kalendarzowym, na podstawie protokołów wykonania części prac potwierdzających należyte 

wykonanie umowy pod względem jakościowym; 

2) W przypadku stwierdzenia przy odbiorze części prac, iż wykonane zostały one w sposób nienależyty, 

Wykonawca zobowiązany będzie do powtórzenia prac na własny koszt. W takim przypadku terminy 

realizacji umowy określone w pkt 3.3 nie ulegają przedłużeniu; 

3) Po zakończeniu realizacji usługi w danym okresie Zamawiający dokona odbioru okresowego, 

na podstawie protokołu wykonania prac potwierdzającego należyte wykonanie Umowy pod 

względem jakościowym i ilościowym. 

 

4. Środki higieny i czystości niezbędne do realizacji zamówienia. 

4.1. Do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga wysokiej jakości własnych środków czystości, które 

dostarcza Wykonawca. Wykonawca zobowiązany będzie do stałej kontroli ich stanu i uzupełniania. 

1) Ręczniki składane białe 2 – warstwowe MERIDA TOP Multifold hand towels 100% cellulose VTB035 

lub VTB015 20 x 160 szt., wymiary 23 cm x 25 cm, jako środek równoważny Zamawiający uzna 

Ręczniki składane białe 2 – warstwowe, 100% celuloza, o wymiarach 23 cm x 25 cm pasujące 

do pojemnika na ręczniki pojedyncze MERIDA STELLA MINI; 

2) Papier toaletowy w rolce biały 2 – warstwowy MERIDA TOP 100% cellulose PTB201 śr.19 cm, jako 

środek równoważny Zamawiający uzna Papier toaletowy w rolce biały 2 – warstwowy wykonany 

100% z celulozy, średnica papieru 19 cm, długość 180 m, posiadający świadectwo jakości 

zdrowotnej PZH pasujący do pojemnika na papier toaletowy MERIDA STELLA MINI o śr. papieru do 

19 cm; 

3) Ręcznik papierowy w rolce biały 2 – warstwowy MERIDA TOP MAXI śr.19 cm, dł.158m, jako środek 

równoważny Zamawiający uzna Ręcznik papierowy w rolce 2 – warstwowy o średnicy 19 cm, 100% 

celulozy, nie zostawiający paprochów na szkle; 

4) Mydło w płynie (nie koncentrat) MERIDA DEA M2R, do dozownika mydła w płynie blatowego 

pojemność zbiornika 1000 ml, dozownik mydła w płynie MERIDA STELLA MINI pojemność zbiornika 

400 ml, dozownik mydła w płynie lub kremu do rąk na jednorazowe wkłady 880 ml MERIDA TOP, 

jako środek równoważny Zamawiający uzna hipoalergiczne mydło w płynie (nie koncentrat) polecane 

do codziennego mycia rąk o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych o pH 10% wodnego 

roztworu wynoszące 5,5-6,6; 

5) Krem do rąk nawilżająco-ochronny KR21 poj. 880 ml do dozownika MERIDA;  

6) Torebki higieniczne MERIDA (30 szt. w opak.) do pojemnika na torebki higieniczne MERIDA 

STELLA, jako środek równoważny Zamawiający uzna Torebki higieniczne jednorazowe foliowe o 

wymiarach 8 cm x 27 cm; 

7) Płyn dezynfekcyjny do rąk wkład do dozownika (nie żel) MERIDA Velodes Soft MAD 251 lub Polana 

DDR + MAD 253 poj.1000 ml, jako środek równoważny Zamawiający uzna Płyn dezynfekcyjny do 

rąk (nie żel) spełniający parametry: gotowy do użycia alkoholowy preparat zawierający mieszaninę 

trzech substancji czynnych (etanol, izopropanol i fenoksyetanol), skutecznych w walce z grzybami, 

bakteriami i wirusami, przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk, przebadany dermatologicznie, 

do higienicznej dezynfekcji w 30 sek., łagodny dla skóry pH, zawierający glicerynę, nawilżający 

i pielęgnujący dłonie pasujący do bezdotykowych automatycznych dozowników na płyn 

dezynfekcyjny w sprayu na jednorazowe wkłady 1000 ml MERIDA ONE oraz do dozowników 

sprayowych płynu dezynfekcyjnego MERIDA STELLA, Zamawiający posiada własne dozowniki, a 

Wykonawca zapewnia tylko wkłady uzupełniające. W celu szczegółowego zapoznania się z ilością 

dozowników Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej; 

8) Płyn do mycia naczyń (nie koncentrat) Fairy Professional, jako środek równoważny Zamawiający 

uzna Płyn do mycia naczyń (nie koncentrat), delikatny dla rąk testowany dermatologicznie, nie 
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wysuszający skóry i nie wywołuje podrażnień, zalecany szczególnie do mycia szkła, porcelany, 

galanterii szklanej oraz tworzyw sztucznych odpornych na alkalia, usuwa uporczywe zabrudzenia po 

kawie i herbacie; 

9) Neutralizator / odświeżacz powietrza One Shot Freshtek 600 ml (zapach Paczuli, zapach Hotelowy), 

jako środek równoważny Zamawiający uzna środek o podwójnym działaniu – odświeżacza powietrza 

i neutralizatora nieprzyjemnych zapachów, pojemność 600 ml, silnie skoncentrowany, jedno 

naciśnięcie wystarcza na 200 m3, posiadający specjalne substancje czynne do zwalczania zapachu, 

długo utrzymujący się w powietrzu, ekologiczny – substancje czynne nie zawierają metali ciężkich i 

składników szkodliwych dla warstwy ozonowej (zapach Paczuli, zapach Hotelowy); 

10) Wkłady do automatycznych odświeżaczy powietrza Impeco air freshener reffill 270 ml (zapach 

Hotelowy, zapach Paczuli), dozownik do wkładów zapachowych Airome 270 ml, jako środek 

równoważny Zamawiający uzna Wkłady zapachowe 270 ml o wysokiej zawartości olejków 

zapachowych, trwałe i naturalne o bezpiecznym składzie preparatu, całkowicie zgodny z regulacjami 

Unii Europejskiej. Wykonawca ma zapewnić 9 sztuk dozowników do wkładów zapachowych Airome; 

11) Preparat do mycia podłóg kamiennych DIVERSEY JONTEC CERAMICA, jako środek równoważny 

Zamawiający uzna preparat do mycia niezabezpieczonych podłóg ceramicznych o wysokim połysku 

takich jak szkliwiona porcelana, płytki z polerowanego gresu, marmuru, granitu; 

12) Płyn do mycia szyb CLIN, jako środek równoważny Zamawiający uzna płyn do mycia okien z 

połyskiem bez smug i konieczności wyczerpującego polerowania; 

13) Płyn do czyszczenia i dezynfekcji toalet WC DOMESTOS, jako środek równoważny Zamawiający 

uzna zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący do czyszczenia toalet; 

14) Środek do mycia mebli PRONTO, jako środek równoważny Zamawiający uzna środek w aerozolu 

mający zastosowanie do czyszczenia drewna, szkła, plastiku; 

15) Środek do mycia mebli MEBLIN, jako środek równoważny Zamawiający uzna antystatyczny środek 

w koncentracie do mycia powierzchni z tworzyw sztucznych, pleksi, lakierowanych; 

16) Środek do czyszczenia CILIT kamień i rdza, jako środek równoważny Zamawiający uzna środek 

do czyszczenia WC i pisuarów, który zapobiega osadzaniu się kamienia, rdzy, osadów z moczu i 

innych pochodzenia organicznego; 

17) Środek do czyszczenia ROKO kamień i rdza, jako środek równoważny Zamawiający uzna środek 

do czyszczenia WC i pisuarów, który zapobiega osadzaniu się kamienia, rdzy, osadów z moczu i 

innych pochodzenia organicznego; 

18) Płyn CIF mleczko, jako środek równoważny Zamawiający uzna środek mający zastosowanie do 

czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych; 

19) Środek do czyszczenia powierzchni zmywalnych AJAX, jako środek równoważny Zamawiający uzna 

uniwersalny płyn do czyszczenia wszystkich powierzchni; 

20) Środek do czyszczenia Buzil Aktiv G 433, jako środek równoważny Zamawiający uzna 

środek czyszczący, przeznaczony do intensywnego czyszczenia nawierzchni odpornych na działanie 

wody nadającego się między innymi do mycia drzwi, ram okiennych, grzejników, szkła i szkła 

akrylowego; 

21) Środek do czyszczenia toalet Buzil WC-REINIGER G 465, jako środek równoważny Zamawiający 

uzna środek na bazie kwasu solnego do gruntownego czyszczenia sanitariatów oraz nawierzchni 

odpornych na działanie kwasów, takich jak umywalki i pisuary; 

22) Środek czyszczący do pielęgnacji BUZIL RESCO CLEAN G 515, jako środek równoważny 

Zamawiający uzna środek czyszczący, przeznaczony do czyszczenia nawierzchni odpornych na 

działanie wody, który usuwa nawet trudne zabrudzenia takie jak ślady po ołówku, mazakach, 

długopisie oraz czyści powierzchnie z tłustych zabrudzeń, odcisków palców, śladów po kosmetykach 

czy nikotynie; 

23) Środek do pielęgnacji skóry Buzil C-580, jako środek równoważny Zamawiający uzna 

https://swiat-sprzatania.pl/profesjonalne-srodki-czystosci
https://swiat-sprzatania.pl/srodki-czystosci-do-nawierzchni
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profesjonalny środek czyszczący, przeznaczony do czyszczenia gładkich skór; 

24) Szczotki sedesowe; 

25) Worki na śmieci; 

26) Środek do odladzania; 

27) Piasek do posypywania posesji; 

28) Baterie do automatycznych odświeżaczy powietrza, itp. 

4.2. Wykonawca zobowiązany będzie do stałej kontroli ich stanu i uzupełniania. 

4.3. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt i środki właściwe i niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia (o ile inaczej nie zaznaczono). 

 

5. Realizacja usługi, o której mowa. 

5.1. Czas pracy: 

1) Prace codzienne mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku oraz w dodatkowych dniach pracy 

dla pracowników Zamawiającego, w godz. w godz. 1200-1900; 

2) Prace porządkowe prowadzone na terenie zewnętrznym przy ul. Akademickiej 4 w obrębie siedziby 

Delegatury NIK w okresie jesienno-zimowym powinny być prowadzone w godz. 500 do 800
, 

a w pozostałych okresach od godz. 600 do 900; 

5.2. Osoby wykonujące zamówienie: 

1) Co najmniej 1 osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad osobami sprzątającymi; Osoba 

nadzorująca musi być dostępna telefonicznie; 

2) Osoba nadzorująca, raz w miesiącu będzie zobowiązana do uczestnictwa w komisji sprawdzającej 

jakość wykonania usługi; 

3) 1 osoba wykonująca prace codziennie na posesji Delegatury; 

4) 2 osoby sprzątające, wykonujące prace codzienne w tym samym czasie wewnątrz budynku; 

5) Co najmniej 1 osobę z uprawnieniami do prac na wysokościach powyżej 3 metrów. 

 

UWAGA! Wszystkie osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być 

zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zawartej co najmniej 

na trzy miesiące z możliwością przedłużenia jej na czas realizacji przedmiotu zamówienia tj. do dnia 

31.12.2024 r., w tym: 

1) Co najmniej 1 osoba na umowę o pracę sprawującą bezpośredni nadzór nad osobami sprzątającymi; 

2) Co najmniej 2 osoby wykonujące prace codzienne na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 0,5 

etatu; 

3) Co najmniej 1 osoba wykonująca prace codzienne na posesji Delegatury, na umowę o pracę 

w wymiarze 0,5 etatu; 

4) Co najmniej 1 osoba na umowę o pracę z uprawnieniami do pracy na wysokościach powyżej 3 

metrów; 

5) Łączna liczba osób minimum 3; 

6) Zamawiający nie dopuszcza zastępstwa pracowników przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 

zlecenia. 

Zamawiający wyjaśnia: Wykonawca w przypadku nieobecności pracownika oddelegowanego 

do wykonywania pracy na podstawie zawartej umowy, w miejsce umowy zlecenia, może skorzystać 

z treści art. 251 §  4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. 1320, ze zm.).  

5.3. Inne: 

1) W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający nie wymaga świadczenia serwisu dziennego. 
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2) W trakcie realizacji przedmiotu umowy, w budynku przy ul. Akademickiej 4, mogą być prowadzone 

prace remontowe. Prace te mogą powodować większe zabrudzenie wybranych pomieszczeń i 

ciągów komunikacyjnych co należy uwzględnić przy wycenie prac; 

3) Zamawiający zapewni Wykonawcy pomieszczenie na wszelkie materiały potrzebne do realizacji 

przewidzianych prac. W miejscu tym, Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia kart produktów 

w miejscu łatwo dostępnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył (na swój koszt) osoby wykonujące przedmiot 

zamówienia w jednolite ubrania ochronne, jednoznacznie identyfikujące firmę; 

5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na własny koszt utylizował puste pojemniki po aerozolach. 

6) W celu wykonywania usługi Zamawiający przydzieli Wykonawcy odpowiednią ilość kart dostępu do 

sprzątanego obiektu dla pracowników wykonujących usługę utrzymania czystości. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest zabezpieczenie kart przed uszkodzeniem i zagubieniem oraz ich zwrot po 

zakończeniu świadczenia usługi. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia karty dostępu 

Wykonawca zostanie obciążony kosztem wyrobienia nowej karty. 

 

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące dysponowania potencjałem technicznym. 

6.1. Wykaz urządzeń lub urządzeń technicznych, których Zamawiający wymaga od Wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia: 

1) Odkurzacz elektryczny minimum 2 sztuki; 

2) Odkurzacz przemysłowy posiadający oznaczenie CE minimum 1 sztuka; 

3) Kosiarka posiadająca oznaczenie CE minimum 1 sztuka; 

4) Podkaszarka posiadająca oznaczenie CE minimum 1 sztuka; 

5) Drabiny do pracy poniżej 3 m – minimum 3 sztuki; 

6) Drabiny do pracy powyżej 3 m – minimum 2 sztuki; 

7) Sprzęt do odśnieżania (traktorek lub odśnieżarka mechaniczna) posiadający oznaczenie CE –  

1 sztuka; 

8) Sprzęt do oczyszczania posesji z liści, posiadający oznaczenie CE – 1 sztuka; 

9) Sekatory, nożyce do przycinania drzew i krzewów ozdobnych; 

10) Sprzęt do pracy na wysokościach powyżej 3 metrów; 

11) Inny sprzęt niewymieniony a niezbędny do wykonania Umowy. 

 

UWAGA: Zamawiający poprosi wybranego Wykonawcę o wykaz urządzeń lub urządzeń technicznych 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami przed podpisaniem Umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia ww. urządzeniami lub urządzeniami technicznymi 

lecz nie ma obowiązku ich przechowywania w miejscu świadczenia usługi. 

 


