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Załącznik nr 1.10 do SWZ 

Nr sprawy: BGO-BGZ.261.19.2022.DP 
 

Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynkach, pokoi biurowych, garaży i odśnieżanie 

posesji z jednoczesnym wywozem śniegu, terenów zewnętrznych przy posesjach oraz przyległych jej 

chodnikach, mycia okien i prania firan w Delegaturze NIK w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3e, 10-165 

Olsztyn. 

Termin realizacji: przez okres 24 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. 

 

Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Sprzątanie w budynku przy ul. Artyleryjskiej 3e w Olsztynie pomieszczeń biurowych, pomieszczeń 

gospodarczych i archiwum, ciągów komunikacyjnych z klatkami schodowymi, łazienek i toalet oraz  

pomieszczeń socjalnych, o łącznej powierzchni 1 289,77 m2.  

1.1 W budynku do sprzątania przeznaczone są: 

1) Piwnica – archiwum, pomieszczenia gospodarcze, garaże, pomieszczenie socjalne, palarnia, dwa 

sanitariaty, pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny i wentylatornia), klatki komunikacyjne. 

Łączna powierzchnia – 369,61 m2. 

2) Parter – pokoje biurowe nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sala konferencyjna nr 3, pomieszczenie 

socjalne nr 3a, dwa sanitariaty, pomieszczenie ochrony, pomieszczenie ksero (magazynek). 

Łączna powierzchnia – 290,28 m2.  

3) I piętro – pokoje biurowe nr 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,110, 111, 112, 113, sala 

konferencyjna nr 108a, sekretariat nr 109 wraz z aneksem kuchennym, trzy sanitariaty. 

Łączna powierzchnia – 311,30 m2. 

4) II piętro - pokoje biurowe nr 201, 202, 203. 

Łączna powierzchnia – 59,47 m2. 

5) Klatki schodowe i komunikacja – ciągi komunikacyjne na parterze, I i II piętrze oraz w części 

podpiwniczonej budynku, dwie klatki schodowe (główna i zabytkowa) wraz ze spocznikami. 

Łączna powierzchnia – 259,11 m2. 

Delegatura NIK w Olsztynie liczy łącznie 40 pracowników. Obecność wszystkich pracowników następuje tylko 

podczas szkoleń, narad itp. (max. 3 razy w miesiącu). Poza tymi dniami stale w Delegaturze NIK przebywa 

około 20 osób. 

1.2 Do obowiązków pracowników wykonujących usługę określoną w pkt. 1.1 będzie należało zapewnienie 

czystości we wskazanych wnętrzach, poprzez wykonywanie między innymi nw. prac: 

1) Prace do wykonania codziennie: 

a) odkurzanie i mycie podłóg na korytarzu przy wejściu głównym (wiatrołap), pomieszczeniu 

ochrony – o łącznej powierzchni około 30 m2; 

b) opróżnianie koszy na śmieci w pokojach biurowych, aneksach kuchennych i pomieszczeniach 

sanitarnych, koszy do segregacji odpadów, zasobników niszczarek do dokumentów, wynoszenie 

śmieci do kontenerów na odpady komunalne, segregacja śmieci do odpowiednich worków na 

odpady niezmieszane (około 25 koszy); 

c) mycie i dezynfekcja wszelkiego rodzaju urządzeń sanitarnych (sedesów, pisuarów, baterii, 

umywalek itp., podajników i dozowników) w pomieszczeniach sanitarnych oraz mycie luster w 7 

toaletach; 

d) wycieranie środkiem dezynfekującym: blatów w aneksach kuchennych (3 aneksy), biurek i stołów          

w pomieszczeniu ochrony i pokojach; 

e) bieżące uzupełnianie środków czystości i artykułów higienicznych (mydło, ręczniki papierowe, 

papier toaletowy, środki do dezynfekcji) w 7 toaletach, 3 aneksach kuchennych; 
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f) dezynfekcja środkiem wirusobójczym lub parownicą klamek wszystkich drzwi w Delegaturze. 

2) Prace do wykonania jeden raz w tygodniu: 

a) odkurzanie i mycie podłóg w sekretariacie, gabinetach dyrekcji i sali obrad (pokój 108 A) przy 

użyciu środków odpowiednich dla danego rodzaju powierzchni – parkiet około 110 m2, płytki 

około 50 m2; 

b) mycie podłóg na korytarzach na parterze, I i II piętrze, obu klatkach schodowych wraz ze 

stopniami i podstopniami o łącznej powierzchni około 245 m2; 

c) odkurzanie wykładziny dywanowej w pokojach (pow. około 640 m2), mycie parkietu w pokoju 

101 (pow. 21 m2); 

d) usuwanie kurzu i zabrudzeń z biurek, stołów, wyposażenia biurowego (drukarki, kserokopiarki, 

aparaty telefoniczne etc.) oraz przecieranie na wilgotno parapetów wewnętrznych; 

e) usuwanie kurzu oraz innych zabrudzeń z obudów (z wyłączeniem ekranów i obiektywów) 

telewizorów LCD, projektorów, monitorów i komputerów stacjonarnych zainstalowanych 

w sekretariacie, gabinetach dyrektorskich, salach konferencyjnych przy użyciu ściereczek 

i środków dedykowanych do tego celu; 

f) odkamienianie zlewów, umywalek i elementów chromowanych z użyciem środków do mycia 

armatury w 7 łazienkach i 3 aneksach kuchennych; 

g) dezynfekcja syfonów, pojemników na szczotki, kratek ściekowych przy użyciu odpowiednich 

środków do dezynfekcji, uzupełnianie wody w syfonach kratek ściekowych; 

h) przecieranie na wilgotno nóg foteli, krzeseł i stołów, zewnętrznych powierzchni pionowych 

wszystkich mebli oraz ich powierzchni poziomych; 

i) mycie mikrofalówek (3 sztuki); 

j) wycieranie na mokro balustrad i pochwytów na klatkach schodowych, szafek hydrantowych 

i innych obudów urządzeń lub gablot w obrębie klatek schodowych i korytarzy; 

k) mycie od wewnątrz i z zewnątrz przeszkleń drzwi głównych do budynku; 

l) odkurzanie i trzepanie wycieraczek na zewnątrz i wewnątrz budynku. 

3) Prace do wykonania jeden raz w miesiącu: 

a) odkurzanie mebli tapicerowanych krzeseł, foteli i kanap oraz wycieranie środkami czyszczącymi 

do tego przeznaczonymi mebli skórzanych / skóropodobnych; 

b) odkurzanie i mycie parkietu w sali konferencyjnej na parterze oraz podłogi w palarni i na 

korytarzach w części podpiwniczonej budynku (pow. około 115 m2); 

c) mycie  lodówek (3 szt.) od zewnątrz i wewnątrz; 

d) mycie grzejników (kaloryferów), w tym głowic termostatycznych i widocznych fragmentów rur 

podłączeniowych oraz przedmuchiwanie sprężonym powietrzem miejsc trudnodostępnych; 

e) mycie ścian pokrytych płytkami ceramicznymi (glazury) w pomieszczeniach socjalnych oraz we 

wszystkich pomieszczeniach sanitarnych; 

f) przecieranie na wilgotno skrzydeł drzwi, futryn, szaf, pionowych powierzchni mebli środkami 

konserwująco-myjącymi odpowiednimi do czyszczonej powierzchni; 

g) wycieranie na wilgotno wszelkich elementów wystroju wnętrz zawieszonych na ścianach, jak: 

zegary, obrazy, godła, tablice informacyjne; 

h) wycieranie na mokro kratek wentylacyjnych ściennych i ściennych obudów jednostek 

wewnętrznych klimatyzatorów. 

4) Prace do wykonania dwa razy w roku i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym: 

a) odkurzanie regałów z aktami w archiwum, mycie podłogi w archiwum (pow. około 75 m2); 

b) sprzątanie pomieszczeń gospodarczych – mycie podłogi, usunięcie kurzu z mebli  

i przechowywanych rzeczy; 

c) sprzątanie wentylatorowni i węzła cieplnego – odkurzanie, mycie podłogi, wyczyszczenie 

umywalki zainstalowanej w węźle; 
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d) sprzątanie garażu (pow. 77 m2) – odkurzanie i mycie posadzki, usunięcie kurzu z mebli i rzeczy 

przechowywanych w tych pomieszczeniach, mycie dwóch bram garażowych od wewnątrz  

i zewnątrz; 

e) mycie okien od strony wewnętrznej oraz od strony zewnętrznej wraz z framugami o łącznej 

(jednostronnej) powierzchni 195 m2; 

f) mycie przeszklenia nad głównymi drzwiami wejściowymi; 

g) zdejmowanie, pranie i zawieszenie z powrotem firan i zasłon w oknach, czyszczenie rolet 

okiennych; 

h) czyszczenie lamp oświetleniowych sufitowych i  oraz sufitowych kratek (osłon) wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych. 

5) Prace do wykonania w zależności od potrzeb zgłaszanych na bieżąco przez Zamawiającego:  

a) mycie naczyń kuchennych podczas szkoleń lub narad organizowanych max. 1 – 3 razy 

w miesiącu; 

b) doraźne usuwanie zabrudzeń z szyb w drzwiach wewnętrznych na korytarzach; 

c) doraźne usuwanie plam i zabrudzeń ze ścian, wykładzin dywanowych, odcisków palców  

z elementów  przeszklonych oraz usuwanie pajęczyn (w zależności od potrzeb). 

 

UWAGA:  

Zamawiający wyłącza z zakresu prac czyszczenie ekspresów do kawy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania częstszego wykonania ww. czynności, w zależności od potrzeb 

(wystąpienia zabrudzeń). 

W trakcie wykonywania usługi należy uwzględnić, aby czyszczenie nie doprowadziło do uszkodzenia lub 

pogorszenia stanu technicznego czyszczonych powierzchni (wyposażenia) oraz to, aby na umytej powierzchni 

nie pozostawały smugi, kurz, zabrudzenia, zacieki, czy inne ślady po sprzątaniu i czyszczeniu. Należy używać 

środków odpowiednich dla danego rodzaju czyszczonej powierzchni. 

 

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. Sprzątanie chodników i posesji o łącznej powierzchni 820 m2. 

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

zakresie obejmują: 

1) Okres wiosenno – jesienny (od kwietnia do końca września): 

a) Zamiatanie chodnika przed budynkiem Delegatury od ul. Artyleryjskiej, a także posesji, w tym 

dróg dojazdowych – dwa razy w tygodniu; 

b) zbieranie śmieci i gałęzi na posesji oraz chodniku przy budynku Delegatury, a także opróżnianie 

śmietnika przed wejściem do budynku – dwa razy w tygodniu; 

c) usuwanie roślin z powierzchni z terenu parkingu. Chwasty mogą być usuwane mechanicznie (tak 

aby nie zniszczyć powierzchni czyszczonych) lub chemicznie (przy pomocy środków 

bezpiecznych dla środowiska) – trzy razy w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 

d) pielęgnacja zieleni – koszenie, grabienie oraz wywóz trawy – co dwa tygodnie, przycinanie drzew 

i krzewów oraz dbanie o ich estetykę – w zależności od potrzeb. 

2) Okres jesienno – zimowy (od października do końca marca): 

a) zamiatanie w tym zbieranie liści i gałęzi – codziennie; 

b) opróżnianie śmietnika przed wejściem do budynku – dwa razy w tygodniu; 
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c) odśnieżanie z pryzmowaniem (7 dni w tygodniu do godz. 630) i wywożeniem pryzm śniegu do 

miejsc do tego przeznaczonych - wg potrzeb; 

d) Wykonawca będzie wywozić śnieg we własnym zakresie, do miejsc do tego przeznaczonych 

(Zamawiający nie posiada takich miejsc). Pryzmowanie może mieć charakter jedynie doraźny, na 

okres nie dłuższy niż 48 godzin od momentu sformowania pryzmy, a 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) odladzanie mechaniczne i chemiczne - wg potrzeb; 

f) posypywanie piaskiem - wg potrzeb. 

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). 

3) Dwa razy do roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym: 

a) usuwanie liści z rynien oraz czyszczenie studzienek przy oknach piwnicznych budynku; 

b) czyszczenie kratek kanalizacyjnych zlokalizowanych przed garażem polegające na odkręceniu 

kratek, czyszczeniu z liści i piasku, ponownym przykręceniu. 

Dni tygodnia i miesiąca, w których będą wykonywane powyższe prace zostaną ustalone po 

podpisaniu umowy. 

 

3 Mycie okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych, zewnętrznych, czyszczenie rolet  oraz pranie, 

zdjęcie i zawieszenie firan i zasłon. 

3.1 Terminy realizacji 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. 

3.2 Czas pracy: 

1) W dni robocze Wykonawca może wykonywać prace w godzinach 700 – 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). 

3.3 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) Okna drewniane, stylizowane na wzór zabytkowych mają podwójną konstrukcję (w pokojach 

biurowych i salach konferencyjnych) oraz posiadają półokrągłe lufciki (53 sztuki na wysokości około 

3,5 m). Mycie lufcików jest utrudnione ze względu na brak możliwości ich pełnego otwarcia i w 

związku z tym wymagają wyjęcia z zawiasów blokujących otwarcie skrzydła okiennego. 

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

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

pracowników Zamawiającego wyrządzone przez pracowników Wykonawcy na terenie wykonywania 

przedmiotu umowy; 

5) Należy brać pod uwagę konieczność wykonania usługi na dużych wysokościach z odpowiednim 
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sprzętem i przez osoby silne fizycznie. 

3.4 Odbiory prac 

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 3.1 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. 

3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis okien, rolet oraz zasłon i firan wraz z lokalizacją) 

przewidzianego w każdym okresie mycia okien wiosennym/jesiennym. 

 

WYKAZ OKIEN 

Lp. Rodzaj okien  Ilość Typ konstrukcji Wymiary Pow. m2 Ogółem pow. 

m2 

1 Okna dwuskrzydłowe 38 7 pojedynczych,  

31 podwójnych 

1,1 x 1,6 1,76 121,44 

2 Okna trzyskrzydłowe 6 podwójne 2,2 x 1,6 3,52 42,24 

3 Okna jednoskrzydłowe 7 2 pojedyncze,  

5 podwójnych 

0,55 x 1,6 0,88 10,56 

4 Okna połaciowe  14 pojedyncze 1,3 x 0,7 0,91 12,74 

5 Okna piwniczne 13 pojedyncze 0,9 x 0,5 0,45 5,85 

6 Okna wykuszowe 2 pojedyncze 1 x 1 1 2 

Razem 80    194,83 

 

 

WYKAZ DRZWI PRZESZKLONYCH 

1 Drzwi zewnętrzne 3 

2 Drzwi wewnętrzne 5 

Razem 8 

 

UWAGA: 

1) Łączna jednostronna powierzchnia okien do umycia wynosi 195 m2. Wszystkie okna są drewniane. 

2) Łączna powierzchnia prania, zdjęcia oraz zawieszenia firan i zasłon wynosi około 365 m2 . 

3) Łączna liczba rolet do wyczyszczenia – 27 sztuk w kolorze beżowym. 

 

4 Środki higieny i czystości niezbędne do realizacji zamówienia. 

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

dostarcza Wykonawca: 

1) Ręczniki papierowe: 

a) ręczniki papierowe w rolce system H1 do 5 pojemników TORK 120059 Matic lub równoważne  

w kolorze białym, celulozowe, wytrzymałe, miękkie i chłonne, podzielone na arkusze o wymiarach 

190 x 190 mm.; 
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b) ręczniki papierowe składane w Z system H2 do dwóch dozowników wolnostojących TORK - Tork 

Xpress lub równoważne, wykonane z celulozy i makulatury, w kolorze białym, miękkie i chłonne,  

o wymiarach po złożeniu 8,5 x 21 cm.; 

c) ręczniki papierowe w rolce tradycyjne do 8 stojaków – kolor biały – białość min. 75%, miękkie 

i chłonne, gofrowane, 1 lub 2 warstwowe, gramatura min. 30g/m2, surowiec celuloza lub 

makulatura. 

2) Papier toaletowy: 

a) papier w rolkach do 5 dozowników TORK typu Jumbo - Tork 110253 Soft Mini Jumbo lub 

równoważny papier wykonany z makulatury w jakości Premium, w kolorze białym, miękki, 

dwuwarstwowy, wytrzymały, liczba arkuszy min. 800; 

b) papier toaletowy zwykły do dwóch wieszaków - kolor biały – białość min. 75%, min. 2 warstwowy, 

gofrowany, szerokość listka min. 9 cm, długość listka (odległość perforacji) min. 11 cm, 

gramatura min. 35g/m2, surowiec celuloza.  

3) Mydło w płynie: 

a) mydło w pianie do 5 dozowników TORK Mild Foam Soap 520501 system S4 lub równoważne 

mydło w pianie, w kolorze białym, o właściwościach pielęgnujących skórę; 

b) mydło w płynie do 3 klasycznych dozowników (flakoników z pompką), mydło delikatne, 

wykazujące działanie nawilżające, pH 10% wodnego roztworu 5,5 – 6,6, zawartość suchej 

substancji organicznej do 15 %, zdolność pianotwórcza min. 260 ml, wskaźnik trwałości piany 

min. 90%, gęstość w 20ºC min. 1g/cm³. 

4) Worki na odpady: 

a) woreczki na odpady sanitarne do 2 podajników Tork 204041 lub równoważne o wymiarach 260 x 

180 x 220 mm w kolorze białym, pasujące do dozowników dozowników TORK o kodzie: 566000, 

566008; 

b) worki do 5 koszy na śmieci 60 l; 

c) worki o wymiarach 100 cm x 100 cm x 50 cm do niszczarki na dokumenty; 

d) worki do koszy na odpady komunalne 35 l. 

5) Odświeżacze powietrza: 

a) odświeżacz do 5 automatycznych dozowników TORK A1 (Tork Tropical Fruits 236051); 

b) odświeżacz w aerozolu BRIS, jako środek równoważny Zamawiający uzna aerozol wysokiej 

jakości substancji zapachowych i wody (do 7 toalet).  

6) Płyn do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym do jednego automatycznego dozownika 

ściennego oraz do 8 dozowników (spryskiwaczy) w butelce – ETAPROBEN, jako środek 

równoważny Zamawiający uzna płyn do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk; 

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

połyskiem bez smug i konieczności wyczerpującego polerowania; 

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

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

11) 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; 

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

czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych; 

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

uniwersalny płyn do czyszczenia wszystkich powierzchni; 

15) Płyn do mycia naczyń FAIRY, jako środek równoważny Zamawiający uzna płyn o skoncentrowanej 

formule i skuteczny w usuwaniu tłuszczu również w zimnej wodzie, nie podrażniający skóry rąk,  

o zawartości 5-15% anionowych środków powierzchniowo czynnych i <5% niejonowych środków 

powierzchniowo czynnych; 

16) Środek do odladzania nie zawierający soli; 

17) Szczotki sedesowe. 

 

5 Realizacja usługi, o której mowa w pkt. 1-3. 

5.1 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 godz. 500 do 1500
 . 

 

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 1 osoba codziennie sprzątająca wewnątrz budynku na umowę o pracę w wymiarze co 

najmniej 3/4 etatu; 

3) Co najmniej 1 osoba codziennie sprzątająca na zewnątrz budynku na umowę o pracę; 

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

5) Zamawiający nie dopuszcza zastępstwa pracowników wykonujących prace 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.).  

5.2 Inne: 

1) 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; 

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

zamówienia w jednolite ubrania ochronne, jednoznacznie identyfikujące firmę; 

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

oraz zużyte baterie. 

4) 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. 
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6.1 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) Podkaszarka posiadająca oznaczenie CE minimum 1 sztuka; 

7) Drabina do pracy poniżej 3 m – minimum 1 sztuka; 

8) Drabina do pracy powyżej 3 m – minimum 1 sztuka; 

9) 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. 

 


