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Załącznik nr 1.9 do SWZ 

Nr sprawy: BGO-BGZ.261.19.2022.DP 
 

Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych, pielęgnacji zieleni, terenów 

zewnętrznych przy posesji i mycia okien w Delegaturze NIK w Łodzi ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź.  

Termin wykonania usługi: przez 24 miesięcy od dnia 01.01. 2023 r.  

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie: codziennego utrzymania w czystości terenu 

przyległego do budynku Delegatury NIK w Łodzi, utrzymania terenów zielonych oraz sprzątania w budynku przy 

ul. Kilińskiego 210 w Łodzi. 

 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Sprzątanie w budynku przy ul. Kilińskiego 210 w Łodzi o łącznej powierzchni 1.668 m2,  

w tym: 

1.1. W budynku przy ul. Kilińskiego 210 w Łodzi do sprzątania przeznaczone są 

1) Przyziemie – sala konferencyjna wraz z korytarzem i klatką schodową od poziomu przyziemia do 

poziomu parteru, pokoje gościnne, archiwum, pomieszczenie socjalne, toaleta, pomieszczenia 

techniczno-gospodarcze (bunkier).  

Łączna powierzchnia – 423 m2. 

2) Parter – sprzątanie pokoi biurowych: 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 wraz z korytarzem, sala 

konferencyjna, pomieszczenie socjalne, hall główny, toalety, klatka schodowa od poziomu parteru do 

poziomu I piętra. 

Łączna powierzchnia – 416 m2.  

3) I piętro sprzątanie pokoi biurowych: sekretariat, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, sala konferencyjna, pomieszczenie socjalne, korytarz i toalety. 

Łączna powierzchnia – 406 m2. 

4) II piętro – sprzątanie pokoi biurowych: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215, 216, 217, 218, pomieszczenie socjalne, korytarz i toalety, pomieszczenie palarni 

papierosów. 

Łączna powierzchnia – 423 m2. 

5) Pokoje gościnne 

Łączna powierzchnia – 75,64 m2 

1.2. Do obowiązków pracowników wykonujących usługę, będzie należało zapewnienie czystości we 

wskazanych wnętrzach, poprzez wykonywanie między innymi nw. prac: 

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

A. Codziennie:  

a) odkurzanie wykładzin dywanowych, wycieraczek; 

b) odkurzanie, zamiatanie i mycie twardych powierzchni podłóg (gres, terakota); 

c) opróżnianie i czyszczenie pojemników niszczarek, koszy na śmieci oraz wymiana worków na 

śmieci (wynoszenie ich zawartości do pojemników na odpady);                                             

d) osoby sprzątające przy opróżnianiu koszy z pomieszczeń biurowych mają obowiązek   

odpowiedniej segregacji odpadów, (pracownicy Wykonawcy zostaną przeszkoleni przez 

Zamawiającego w zakresie właściwej segregacji śmieci); 

e) czyszczenie zewnętrznych powierzchni mebli biurowych; 

f) mycie schodów, barierek, poręczy na klatkach schodowych;  

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

h) czyszczenie i dezynfekcja poręczy przy schodach;  
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i) mycie parapetów okiennych; 

j) usuwanie miejscowych zabrudzeń z ram okiennych; 

k) mycie oszklonych powierzchni stolarki na korytarzach, oraz drzwi wejściowe do budynku,  

l) utrzymanie w nienagannej czystości wejścia do budynku (sprzątanie i mycie schodów oraz 

tarasu przy  wejściu głównym); 

m) sprzątanie hallu w budynku: mycie przeszkleń na hallu i poręczy na schodach, czyszczenie 

wycieraczek. 

B. Raz w tygodniu: 

a) mycie luster i półek; 

b) czyszczenie obudów sprzętu komputerowego środkami do tego przeznaczonymi; 

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

d) czyszczenie na mokro grzejników; 

e) usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów; 

f)    czyszczenie innego wyposażenia niż meble; 

g) czyszczenie gaśnic; 

Dni tygodnia w których będą wykonywane powyższe prace zostaną ustalone po podpisaniu 

umowy. 

C. Raz w miesiącu: 

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

b) czyszczenie mebli skóropodobnych; 

c) odkurzanie mebli tapicerowanych; 

d) mycie siedzisk krzeseł nie materiałowych; 

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

f) dokładne mycie stolarki drzwiowej (w pokojach, korytarzach – w tym górnych powierzchni); 

g) czyszczenie cokolików przypodłogowych; 

h) mycie lamp oświetleniowych – hall główny;  

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

umowy. 

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

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

oraz kloszy z pleksi w pozostałym oświetleniu z zewnątrz i wewnątrz). Zamawiający nie 

przewiduje demontażu elementów oświetleniowych; 

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

c) mycie okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych, zewnętrznych. 

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 w odpowiednich kolorach; 

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

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

do rąk, płyn dezynfekcyjny, odświeżacz powietrza);  

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

dezynfekcyjnego, wkładów w odświeżaczach powietrza; 

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



3 

 

h) wymiana zużytych szczotek sedesowych (częstotliwość wymiany szczotek jest uzależniona 

od stopnia ich zużycia). 

B. Raz w tygodniu: 

a) mycie powierzchni ścian w pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach; 

b) mycie stolarki drzwiowej w tym powierzchni górnych. 

C. Dwa razy w miesiącu: 

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

Zamawiającego. 

D. Dwa razy w roku: 

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

b) mycie lamp oświetleniowych wewnątrz i na zewnątrz. Zamawiający nie przewiduje demontażu 

elementów oświetleniowych; 

c) mycie okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych, zewnętrznych. 

Dni w tygodniu, miesiącu i roku, w których będą wykonywane powyższe prace zostaną 

ustalone po podpisaniu umowy. 

3) Sprzątanie pomieszczeń: 

a) pokoje gościnne – 75,64 m2; 

b) pomieszczenia gospodarcze przyziemia (schronu) o powierzchni – 72 m2; 

c) archiwum – 47,19 m2; 

Sprzątanie ww. pomieszczeń powinno odbywać się cztery razy w roku, w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym. Dni w tygodniu, miesiącu i roku, 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. 

 

2. Utrzymanie w czystości terenu przyległego do budynku, o łącznej powierzchni 1 745 m2 oraz 

utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Delegatury NIK w Łodzi, ul. Kilińskiego 210: 

2.1 Sprzątanie terenów zewnętrznych, w tym:  

1) Codzienne sprzątanie terenów zewnętrznych: 

a) zamiatanie terenu wyłożonego kostką brukową; 

b) usuwanie zieleni rosnącej miedzy kostką brukową; 

c) mycie ciśnieniowe kostki brukowej (na wezwanie Zamawiającego). 

2) W okresie zimowym codzienne sprzątanie terenów zewnętrznych oraz likwidacja skutków zimy: 

a) odśnieżanie i zabezpieczanie przeciwpoślizgowe w okresie zimowym: schodów (schody do 

budynku wykonane z granitu – czyszczenie i zabezpieczanie stosownymi środkami)  przy wejściu 

głównym i wejściu ewakuacyjnym oraz tarasu wyłożonego gresem; 

b) odśnieżanie chodnika z płyt betonowych po stronie południowej nieruchomości na długości 55 m  

i powierzchni 148 m2; 

c) odśnieżanie dróg wjazdowych i wewnętrznych oraz parkingu w całości wyłożonych kostką 

brukową o łącznej powierzchni 1 500 m2; 

d) w razie potrzeby posypywanie piachem; 

e) usuwanie spadłego śniegu i powstałych oblodzeń najpóźniej do godz. 7.00, w przypadku 

ciągłych opadów śniegu praca na bieżąco zapewniająca bezpieczeństwo poruszania się po 

terenie; 

f) zamiatanie terenu wyłożonego kostką brukową; 

g) usuwanie zieleni rosnącej miedzy kostką brukową; 

h) mycie ciśnieniowe kostki brukowej (na wezwanie Zamawiającego); 
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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). 

2.2 Utrzymanie i pielęgnacji zieleni na terenie Delegatury NIK w Łodzi, ul. Kilińskiego 210 

1) Terminy wykonywania usługi: 

a) od 1 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r., 

b) od 1 kwietnia 2024 r. do 30 listopada 2024 r.; 

c) ponadto, poza okresem pielęgnacyjnym tj. po 31 października każdego roku na wezwanie 

mailowe Zamawiającego, zgrabienie i wywiezienie wszystkich suchych liści. 

2) Prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją zielni: 

A. Utrzymanie trawników: 

a) odpowiednie zasilanie trawników wiosną i jesienią; 

b) napowietrzanie; 

c) odchwaszczanie; 

d) dosiewaniu trawy; 

e) koszeniu trawy zapewniającym estetyczny wygląd trawników oraz wywóz skoszonej trawy. 

B. Utrzymanie krzewów i iglaków: 

a) nawożenie rododendronów i usuwanie przekwitniętych kwiatostanów; 

b) wykonywanie wiosennego cięcia sanitarnego i cięcia formującego krzewy, również ich 

nawożenie; 

c) dbaniu o estetyczny wygląd skarpy z nasadzeniami (nawożenie, przycinanie, usuwanie 

suchych gałęzi, odchwaszczanie); 

d) w razie konieczności stosowaniu środków ochrony roślin; 

e) nawożenie i podlewanie w zależności od warunków pogodowych i wymagań roślin; 

f)    dosadzanie roślin zakupionych przez Zamawiającego. 

 

UWAGA: Osoba wykonująca prace ogrodnicze powinna posiadać kwalifikacje zawodowe w zakresie 

ogrodnictwa, rolnictwa lub dziedzin pokrewnych potwierdzone stosownym zaświadczeniem. 

 

3. Pranie wykładzin i foteli tapicerowanych. 

3.1 Pranie wykładzin biurowych – ok. 200 m2 rocznie. 

3.2 Pranie tapicerek foteli w tym fotele obrotowe – ok. 50 sztuk rocznie. 

UWAGA: Usługa zostanie zrealizowana na polecenie Zamawiającego. 

 

4. Mycie okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych, zewnętrznych,  

4.1 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. 

4.2 Czas pracy: 

1) W dni robocze Wykonawca może wykonywać prace w godzinach 700 – 1900, w tym prace  

w pokojach biurowych do godz.1600. 

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). 
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4.3 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. 699, 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; 

4.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis okien,) przewidzianych w każdym okresie mycia okien 

wiosennym/jesiennym. 

1) Okna w ilości 83 szt. – plastikowe o łącznej jednostronnej powierzchni 196 m2, w tym:  

a) okna PCV o wym. 163 cm x 101 cm – 23 szt.; 

b) okna PCV o wym. 173 cm x 134 cm – 55 szt.; 

c) okno na klatce schodowej nieotwierane o wymiarach 135 cm x 750 cm, po stronie zewnętrznej 

budynku o wysokości ok. 11 m od poziomu gruntu; 

d) oszklona zabudowa hallu klatki schodowej na II piętrze o powierzchni jednostronnej 12 m2  wraz 

ze ściankami na klatce schodowej o łącznej powierzchni jednostronnej 27m2 

 

5. Środki higieny i czystości niezbędne do realizacji zamówienia. 

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

dostarcza Wykonawca: 

1) Ręczniki papierowe w roli MERIDA RAB 409 do pojemnika, białe 100% celulozy, 2 warstwowe, 

gofrowane (łącznie 3 pojemniki), lub równoważne; 

2) Ręczniki papierowe składane białe, rozmiar 24 x 21,6 cm, do pojemników MERIDA,100% celulozy, 

białe, dwuwarstwowe (łącznie 10 pojemników) lub równoważne; 

3) Mydło w płynie MERIDA, (ok 7 pojemników), jako środek równoważny Zamawiający uzna mydło do 

rąk w postaci płynu z lanoliną i substancjami pielęgnującymi skórę rąk; 

4) Papier toaletowy makulaturowy w dużych  rolkach, minimum 2 warstwowy (10 podajników), jako 

środek równoważny Zamawiający uzna papier toaletowy koloru białego, wykonany z celulozy  

w 100%, min. dwuwarstwowy, gramatura: 28 g/m² lub więcej;  

5) Odświeżacz powietrza w aerozolu (do 10 toalet); 

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

z połyskiem bez smug i konieczności wyczerpującego polerowania; 

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

uzna zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący do czyszczenia toalet; 

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

mający zastosowanie do czyszczenia drewna, szkła, plastiku; 

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

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

10) 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; 

11) 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; 
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12) Płyn CIF mleczko, jako środek równoważny Zamawiający uzna środek mający zastosowanie do 

czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych; 

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

uniwersalny płyn do czyszczenia wszystkich powierzchni; 

14) Odświeżacz powietrza w sprayu BRIS (do 10 toalet) jako środek równoważny Zamawiający uzna 

aerozol wysokiej jakości substancji zapachowych i wody; 

15) Odświeżacz powietrza w żelu Dynia, jako środek równoważny Zamawiający uzna odświeżacz 

wysokiej jakości w żelu; 

16) 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; 

17) 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; 

18) Środek do odladzania nie zawierający soli; 

19) Szczotki sedesowe; 

20) Worki na śmieci w kolorach: niebieski, czarny, zielony; 

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

 

6. Realizacja usługi, o której mowa w pkt. 1-4. 

6.1 Czas pracy: 

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

dla pracowników Zamawiającego, w godz. od 1200 do 1900; 

2) Prace porządkowe prowadzone na terenie zewnętrznym w okresie zimowym w godz. 500 do 1900, 

 a w pozostałych okresach od godz. 600 do 1700; 

6.2 Osoby wykonujące zamówienie: 

1) Osoba nadzorująca, 3 razy w tygodniu będzie zobowiązana do uczestnictwa w komisji sprawdzającej 

jakość wykonania usługi; 

2) Co najmniej 2 osoby sprzątające, wykonujące prace codzienne w tym samym czasie; 

3) Co najmniej 1 osoba wykonująca sprzątanie terenu zewnętrznego; 

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

5) Co najmniej 1 osoba wykonująca prace ogrodnicze. 

 

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 

w wymiarze co najmniej na 0,5 etatu; 

2) Co najmniej 2 osoby sprzątające na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu każda, w tym 

jedna osoba posiadające uprawnienia do pracy na wysokościach powyżej 3 metrów; 

3) Co najmniej 1 osoba na umowę o pracę wykonująca prace porządkowe na terenie wokół budynku  

w wymiarze całego etatu; 

https://swiat-sprzatania.pl/profesjonalne-srodki-czystosci
https://swiat-sprzatania.pl/srodki-czystosci-do-nawierzchni
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4) Co najmniej 1 osoba wykonująca prace ogrodnicze 4 razy w miesiącu z uprawnieniami, w wymiarze 

co najmniej 0,5 etatu, w tym ta osoba może być również osobą wykonującą prace porządkowe wokół 

budynku; 

5) Łączna liczba osób minimum 4; 

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. 

 

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące dysponowania potencjałem technicznym. 

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

wykonania zamówienia: 

1) Odkurzacz elektryczny minimum 1 sztuka; 

2) Odkurzacz przemysłowy posiadający oznaczenie CE minimum 1 sztuka; 

3) Urządzenie myjąco – szorujące posiadające oznaczenie CE minimum 1 sztuka; 

4) Urządzenie do prania wykładzin i tapicerki posiadające oznaczenie CE minimum 1 sztuka; 

5) Kosiarka posiadająca oznaczenie CE minimum 1 sztuka; 

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

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

minimum 1 sztuka; 

 

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. 


