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Załącznik nr 1.11 do SWZ 

Nr sprawy: BGO-BGZ.261.19.2022.DP 
 

Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynkach, pokoi biurowych, terenów zewnętrznych przy 

posesji oraz przyległych jej chodnikach, mycia okien w Delegaturze NIK w Opolu przy ul. Krakowskiej 28 

i 28A, 45-075 Opole. 

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

 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Sprzątanie w budynkach przy ul. Krakowskiej 28 i 28A w Opolu pomieszczeń biurowych, ciągów 

komunikacyjnych z klatkami schodowymi, łazienek i toalet oraz  pomieszczeń socjalnych, o łącznej 

powierzchni 1055,82 m2.  

1.1 W budynku przy ul. Krakowskiej 28 i 28A do sprzątania przeznaczone są: 

1) Przyziemie – hol wejścia głównego z windą, komunikacja z klatką schodową, pomieszczenie 

kierowcy, toaleta, pomieszczenie na odpady stałe, pompownia pożarowa, pomieszczenie 

pomocnicze oraz wymiennikownia, hol drugiego wejścia  

Łączna powierzchnia – 76,15 m2. 

2) I piętro – dwie klatki schodowe, pięć pomieszczeń biurowych, aneks kuchenny, pomieszczenie 

porządkowe, dwie toalety, dwa korytarze, pomieszczenie socjalne, hol, sekretariat, sala 

konferencyjna, kancelaria tajna, pomieszczenie pomocnicze i pomieszczeni obsługi interesantów 

Łączna powierzchnia – 367,47 m2. 

3) II piętro – dwie klatki schodowe, siedem pomieszczeń biurowych, dwie toalety, dwa korytarze, 

pomieszczenie socjalne, pomieszczenie obsługi interesantów, hol pokój informatyków, serwerownia 

i pomieszczenie pomocnicze. 

Łączna powierzchnia – 334,60 m2. 

4) II piętro (Antresola) – klatka schodowa, antresola, komunikacja, pomieszczenie pomocnicze, 

pomieszczenie socjalne dla osób sprzątających i korytarza wewnętrzny. 

Łączna powierzchnia – 336,60 m2. 

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 w każdym dniu pracy Zamawiającego: 

a) mycie na wilgotno (tzw. mopowanie) podłóg (wstępne odkurzanie według uznania Wykonawcy), 

przy użyciu środków odpowiednich dla danego rodzaju czyszczonej powierzchni, w strefie 

wejściowej od wejścia głównego (od strony południowej – korytarz 0.1, bieg schodów z 0.1 do 

1.1, spocznik 1.1, bieg schodów 1.1 do 2.1, korytarz 2.8 i 2.19) i obsługi klienta (korytarz przy 

recepcji 1.2, sekretariat 2.13, gabinety dyrekcji 2.12 i 2.14) oraz w salce konferencyjnej 2.16; 

b) dezynfekcja środkiem wirusobójczym lub parownicą klamek/pochwytów wszystkich drzwi 

w Delegaturze oraz przycisków do przywoływania windy oraz w kabinie windy; 

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

sanitarnych (łącznie ok. 30 sztuk), zasobników niszczarek do dokumentów, wynoszenie  

odpadów zmieszanych i biodegradowalnych do kontenerów na odpady komunalne 

zlokalizowanych ok. 50 m od budynku Delegatury; 

d) mycie i dezynfekcja wszelkiego rodzaju urządzeń sanitarnych (sedesów, baterii, umywalek itp.) 

w 7 pomieszczeniach sanitarnych; 

e) przecieranie na wilgotno zewnętrznych poziomych powierzchni mebli (stołów, lad recepcyjnych, 

biurek, stolików) – w szczególności usuwanie odcisków palców i dłoni – w recepcji 1.2, 

sekretariacie 2.13 i gabinetach dyrekcji 2.12 i 2.14 oraz w salce konferencyjnej 2.16; 
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f) bieżące utrzymanie w czystości schodów zewnętrznych (2 stopnie) i drzwi od ul. Krakowskiej 

oraz głównych drzwi wejściowych od strony południowej, w razie potrzeby także usuwanie 

nalepek, napisów i innych zabrudzeń z drzwi i elewacji. 

2) Prace do wykonania co drugi dzień pracy Zamawiającego: 

a) mycie na wilgotno (tzw. mopowanie) podłóg niewymienionych w pkt 1 lit. a) oraz w pkt 3 lit. a); 

b) usuwanie kurzu z wyposażenia biurowego oraz przecieranie na wilgotno zewnętrznych 

poziomych powierzchni mebli znajdujących się na wysokości do 1,6 m w pokojach biurowych 

(biurka, stoły, komody, szafki) i mebli kuchennych w aneksach kuchennych, środkami do tego 

przeznaczonymi oraz przecieranie na wilgotno parapetów wewnętrznych; 

c) czyszczenie zlewów, umywalek i elementów chromowanych i baterii umywalkowych z użyciem 

środków do mycia armatury w 5 aneksach kuchennych; 

d) dezynfekcja syfonów, pojemników na szczotki, kratek ściekowych, uzupełnianie wody w syfonach 

kratek ściekowych, przy użyciu odpowiednich środków do dezynfekcji; 

e) wycieranie luster w pomieszczeniach sanitarnych; 

f) utrzymanie czystości windy: wycieranie środkiem nie pozostawiającym smug lustra w kabinie, 

mycie podłogi w kabinie, bieżące usuwanie zabrudzeń (głównie odciski palców) z metalowych 

ścian kabiny, usuwanie nieczystości (np. odkurzaczem) z perforacji progu w drzwiach do kabiny 

na wszystkich kondygnacjach; 

g) systematyczne uzupełnianie środków czystości i higieny osobistej (mydło, papier toaletowy, 

ręczniki papierowe) w 7 pomieszczeniach sanitarnych i 5 aneksach kuchennych; 

h) usuwanie kurzu oraz innych zabrudzeń z urządzeń biurowych (kserokopiarki 6 sztuk, drukarki 

sieciowe i indywidualne 10 szt.) i aparatów telefonicznych – środkami do tego przeznaczonymi, 

za pomocą miękkich niepylących ściereczek (czyszczenie na sucho lub na mokro), a w razie 

potrzeby także za pomocą sprężonego powietrza; 

i) bieżące usuwanie plam i zabrudzeń z wykładzin, odcisków palców z elementów przeszklonych 

oraz usuwanie pajęczyn; 

j) odkurzanie dywanów łącznie 3 szt.; 

k) utrzymanie czystości – bieżące czyszczenie – podstopnic na głównej klatce schodowej w strefie 

wejściowej, o której mowa w pkt 1 lit. a); 

l) podlewanie roślin doniczkowych (70 szt. donic) wewnątrz budynku – stosownie do pisemnych 

wytycznych (częstotliwość, ilość wody), które zostaną przekazane Wykonawcy. 

3) Prace do wykonania jeden raz w tygodniu: 

a) sprzątanie w zakresie pkt 2 lit. a) – b) w sali szkoleniowej 4.11 i w antresoli 4.2 oraz 

pomieszczeniach specjalnych (2.15, 2.17, 4.8, 4.9, 4.10); 

b) usuwanie kurzu oraz innych zabrudzeń z zainstalowanych w pomieszczeniach 4.11, 3.8, 2.16 

oraz w gabinetach dyrektorskich 2.12 i 2.14 telewizorach LCD, przy użyciu ściereczek i środków 

dedykowanych do tego celu; 

c) usuwanie kurzu oraz innych zabrudzeń z monitorów (dot. ekranu i obudowy) i klawiatur 

komputerów stacjonarnych zainstalowanych w sekretariacie, recepcji, gabinetach dyrektorskich  

i księgowości – łącznie 8 sztuk – przy użyciu ściereczek i środków dedykowanych do tego celu,  

w tym wydmuchiwanie zanieczyszczeń z miejsc trudno dostępnych przy użyciu sprężonego 

powietrza; 

d) przecieranie na wilgotno nóg krzeseł i stołów, zewnętrznych powierzchni pionowych wszystkich 

mebli oraz ich powierzchni poziomych na wysokości ponad 1,6 m; 

e) utrzymanie czystości na balkonach (przy pomieszczeniach 2.16 i 3.10), czyszczenie wykładziny  

i mycie balustrady; 

f) mycie czajników, mikrofalówek i tosterów (po 5 szt.); 
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g) czyszczenie podstopnic na głównej klatce schodowej (od strony południowej) poza strefą 

wejściową; 

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

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

i) dezynfekcja głównych ciągów komunikacyjnych (klatka schodowa z wejściem od strony 

południowej, korytarze na poziomach od 0 do +3), toalet, 2 pomieszczeń socjalnych i 2 

gospodarczych, poprzez przecieranie atestowanym środkiem wirusobójczym podłóg i wszystkich 

innych powierzchni zmywalnych do wysokości 1,8m albo inną skuteczną metodą zaakceptowaną 

przez Zamawiającego (np. zamgławianie środkiem wirusobójczym); 

j) mycie na wilgotno powierzchni poziomych korytarza wejściowego i klatki schodowej od strony 

ul. Krakowskiej (spoczniki i biegi schodowe); 

k) mycie 3 daszków szklanych nad wejściami do budynku o wymiarach 1x 2,7x1,3m i 2x 2x1m, 

umieszczonych na wysokości ok. 2,5m od poziomu terenu (dostępne z drabiny); 

l) usuwanie kurzu i zabrudzeń z zewnętrznych powierzchni doniczek i podstawek; 

m) podlewanie i odchwaszczanie roślin w betonowych donicach zewnętrznych – 6 szt. – stosownie 

do pisemnych wytycznych (ilość wody), które zostaną przekazane Wykonawcy; 

n) sprawdzanie stanu czystości dolnego pasa elewacji południowej i w razie potrzeby zmywanie 

błota i piachu osadzających się na niej po intensywnych opadach na wysokości do 0,5m od 

poziomu terenu.  

4) Prace do wykonania jeden raz w miesiącu: 

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

do tego przeznaczonymi 3 kompletów wypoczynkowych mebli skórzanych; 

b) mycie lodówek (5 szt.); 

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

podłączeniowych oraz przedmuchiwanie sprężonym powietrzem miejsc trudnodostępnych; 

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

wszystkich pomieszczeniach sanitarnych; 

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

konserwująco – myjącymi odpowiednimi do czyszczonej powierzchni; 

f) mycie ścian pokrytych płytkami ceramicznymi na głównej klatce schodowej (dostęp z drabiny lub 

przy wykorzystaniu myjek teleskopowych); 

g) wycieranie na mokro wewnętrznych elementów metalowej konstrukcji elewacji szklanej 

dostępnych z klatki schodowej bez stosowania technik wysokościowych; 

h) wycieranie na wilgotno opraw świetlnych zwisających (występują w 6 pomieszczeniach)  

i kinkietów (zainstalowane na klatkach schodowych – ze szczególnym uwzględnieniem 5 szt. 

lamp w przedsionku zabytkowej klatki schodowej od ul. Krakowskiej i gabinetach dyrektorskich), 

podświetlania lad recepcyjnych (w 2 pomieszczeniach), gniazd elektrycznych  

i teleinformatycznych (w całej Delegaturze); 

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

zegary, obrazy, godła, tablice informacyjne; 

j) wycieranie na mokro rur chromowanych instalacji wody pożarowej, kratek wentylacyjnych 

ściennych i ściennych obudów jednostek wewnętrznych klimatyzatorów; 

k) mycie parapetów zewnętrznych (parapety są dostępne z wewnątrz budynku bez stosowania 

technik wysokościowych). 

5) Prace do wykonania jeden raz na kwartał, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym: 

a) dogłębne czyszczenie wykładzin z tkanego winylu Dickson urządzeniem myjąco-szorującym 

(urządzenie musi być przetestowane i uznane za skuteczne w konserwacji wykładzin z tkanego 

winylu Dickson). 
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6) Prace do wykonania jeden raz w ciągu roku kalendarzowego i w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym: 

a) mycie lamp oświetleniowych sufitowych i listew podsufitowych podświetlających oraz sufitowych 

kratek/osłon wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Zamawiający nie przewiduje demontażu lamp 

oświetleniowych, list sufitowych o raz kratek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

b) sprzątanie po remoncie pokoi biurowych w tych pokojach, korytarzach i klatce schodowej, 

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

a) mycie naczyń kuchennych podczas szkoleń lub narad organizowanych 1 – 3 razy w miesiącu; 

b) odkamienianie czajników. 

UWAGA: Zamawiający wyłącza z zakresu prac czyszczenie ekspresów do kawy 

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. UWAGA: schody klatki schodowej od 

ul. Krakowskiej wymagają szczególnej pielęgnacji z uwagi na swój zabytkowy charakter. 

 

2. Sprzątanie placu postojowego oraz chodników przyległych do siedziby Delegatury NIK przy 

ul. Krakowskiej 28 i 28A o łącznej powierzchni 262 m2:  

2.1 Sprzątanie terenów zewnętrznych, w tym: plac postojowy o powierzchni 200 m2 oraz chodniki i ciągi 

między budynkami wokół posesji przy ul. Krakowskiej 28 i 28A o powierzchni 62 m2. 

2.2 Prace w tym zakresie obejmują: 

a) okres wiosenno – jesienny (od kwietnia do końca września) – codzienne zamiatanie oraz usuwanie 

ewentualnych odpadów/zabrudzeń, a jeden raz w miesiącu odchwaszczanie placu postojowego  

i czyszczenie na mokro ogrodzenia placu postojowego; 

b) okres jesienno-zimowy (od października do końca marca) – zamiatanie codzienne w tym zbieranie 

liści oraz odśnieżanie – w razie potrzeby – dojścia w pasie komunikacyjnym o długości 45m  

i szerokości 2m od południowej elewacji budynku Delegatury (od ul. Krakowskiej do placu 

postojowego) oraz posypywanie piaskiem (wg potrzeb), przedmiot zamówienia nie obejmuje 

odśnieżania placu postojowego; 

c) usuwanie z nawierzchni placu postojowego plam oleju i innych trudnych do usunięcia zabrudzeń – co 

najmniej raz na kwartał. 

 

3. Sprzątanie garażu przy ul. Krakowskiej 28 o łącznej powierzchni: 34,51 m2: 

3.1 Jeden raz w tygodniu mycie podłóg na wilgotno (tzw. mopowanie) oraz usuwanie kurzu i przecieranie na 

wilgotno zewnętrznych poziomych powierzchni mebli środkami do tego przeznaczonymi oraz 

przecieranie na wilgotno parapetów wewnętrznych, sprzątanie pomieszczenia na rowery. 

 

4. Pranie i czyszczenie wykładziny typu Dickson:  

4.1 Dogłębne czyszczenie wykładzin z tkanego winylu Dickson urządzeniem myjąco-szorującym 

(urządzenie musi być przetestowane i uznane przez producenta wykładziny za skuteczne w konserwacji 

wykładzin z tkanego winylu Dickson) w pomieszczeniach biurowych o powierzchni 420 m2.  

UWAGA: Usługa zostanie zrealizowana na polecenie Zamawiającego, nie częściej niż raz na kwartał. 

 

5. Mycie okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych, zewnętrznych, żaluzji, wewnętrznych 

przeszkleń o raz mycie elewacji zewnętrznej – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym: 
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5.1 Mycie okien od strony wewnętrznej oraz od strony zewnętrznej – liczba 80 okien (w tym 73 otwieralne do 

wewnątrz i 7 nieotwieralnych) i 5 świetlików. Okna znajdują się na wysokości ok. 0,8 m od powierzchni 

podłogi i w ok. 40 przypadkach sięgają sufitu (wysokość pomieszczeń wynosi 3,50 m. W sekretariacie 

2.13, oprócz znajdują się również okna półokrągłe w liczbie 5 szt., które w momencie mycia wymagają 

asysty drugiej osoby celem ich podtrzymania przez drugą osobę. Planowany termin realizacji usługi:  

1) Usługa w roku 2023: 

a) okres wiosenny: kwiecień – maj; 

b) okres jesienny: wrzesień – październik. 

2) Usługa w roku 2024: 

a) okres wiosenny: kwiecień – maj; 

b) okres jesienny: wrzesień – październik. 

5.2 Mycie od wewnątrz i z zewnątrz przeszkleń przy wejściu głównym do budynku (2 tafle szkła 

elewacyjnego o wymiarach 1,2 x 2,5 m każda) – co najmniej raz w miesiącu. 

5.3 Mycie wewnętrznych powierzchni nieotwieralnych przeszkleń w głównej klatce schodowej w pasie 

dostępnym ze spoczników schodów – szerokość 2,5 m, wysokość 15 m, powierzchnia 30 m2 – co 

najmniej dwa razy w roku. 

5.4 Umycie elewacji budynku przy ul. Krakowskiej 28A wraz z przeszkleniami wewnętrznymi klatki 

schodowej niedostępnymi ze spoczników schodowych.  Uwaga! Usługa nie obejmuje zabytkowej część 

siedziby Zamawiającego – tj. budynku przy ul. Krakowskiej 28 w Opolu. Elewacja przebudowanego 

budynku podlega normalnym procesom osadzania się zabrudzeń pochodzenia naturalnego (pyłki roślin, 

kurz, odchody ptaków) oraz antropogenicznego (spaliny, zanieczyszczenia przemysłowe). Dodatkowym 

czynnikiem mogą być roboty budowlane wykonywane na sąsiednich terenach. Umycie elewacji jest 

wymagane dla utrzymania estetycznego wyglądu budynku. Usługą objęte zostanie łącznie 550 m2 

powierzchni, na którą składa się elewacja zewnętrzna ze spieków kwarcowych (300 m2), nieotwieralne 

przeszklenia zewnętrzne (150 m2), wewnętrzna powierzchnia przeszklenia szybu klatki schodowej (50 

m2), zewnętrzna i wewnętrzna strona przeszklenia szybu dźwigu osobowego (50 m2). Umycie ww. 

powierzchni jest usługą specjalistyczną, gdyż odbywa się w dostępie linowym lub przy wykorzystaniu 

podnośnika. Realizacja raz w roku, planowany termin realizacji usługi: czerwiec – lipiec. 

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

sprzętem alpinistycznym. 

5.6 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 5 nie ulegają przedłużeniu; 

3) Po zakończeniu realizacji usługi w danym okresie Zamawiający dokona odbioru okresowego, na 
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podstawie protokołu wykonania prac potwierdzającego należyte wykonanie Umowy pod względem 

jakościowym i ilościowym. 

5.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis okien i żaluzji), przewidzianego w każdym okresie 

mycia okien wiosennym/jesiennym. 

 

RODZAJ OKNA 
WYMIARY OKIEN 

m. 

 ILOŚĆ    

szt. 
 POWIERZCHNIA m2 

    

PRZYZIEMIE POZIOM 0  

okna drewniane 
1,3 x 2,1  

1x2 
2 4,73 

okna aluminiowe 
 0,85 x 1  

0,7 x 1,05 
2 1,59 

POZIOM 1  

okna aluminiowe 

0,8 x 1,15 

1,25 x 1,3  

1,4 x 1,4 (4 szt.)  

0,45 x 0,85 

1,7 x 3,05 

8 16,09 

okna aluminiowe nieotwieralne 1,1 x 2,1  1 2,31 

POZIOM 2  

okna drewniane 

1,65 x 2,3  

0,5 x 2,3  

0,4 x 1,4 

1,2 x 2,3 (2 szt.) 

1,7 x 2,3  

1 x 2,3 (2szt.) 

1,45 x 3,1  

1,3 x 2,15 (2 szt.) 

0,75 x 3,8 

2,6 x 6,4 

1,3 x 2 (4 szt.)  

17 59,51 

okna aluminiowe 

0,45 x 0,85 

1,35 x 1,4 (2 szt.) 

1,9 x 2 

1,5 x 1,5  

1,4 x1,4 (2 szt.) 

1,95 x 2 

8 11,61 

okna aluminiowe nieotwieralne 1,1 x 2,1 1 2,31 

POZIOM 3  

okna drewniane 

1,65 x 2,3  

1 x 2,4 (2 szt.) 

1,3 x 3,1 

1,3 x 2,3 (7 szt.)  

1,4 x 2,3 (2 szt.) 

0,4 x 0,6 

0,5 x 2,3 

17 45,86 
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0,4 x 1,4 

1,7 x 2,3 

okna aluminiowe 

1,3 x 2 

1,5 x 2 

1,35 x 2 (2 szt.) 

0,8 x 1,1 

0,45 x 0,85 (2 szt.) 

7 14,46 

okna aluminiowe nieotwieralne 1,1 x 2,1 1 2,31 

POZIOM 4 (antresola)    

okna drewniane 

1,65 x 2,3 

0,7 x 1 

1,2 x 1,4 (2 szt.) 

0,4 x 0,6 (6 szt.) 

10 9,30 

okna aluminiowe 
0,45 x 0,85 

2,2 x 3,8 
2 8,74 

okna aluminiowe nieotwieralne 

1,15 x 1,4 

1,5 x 6,7 (2 szt.) 

1,5 x 9,3 

4 35,66 

     

UWAGA: 

1) Łączna powierzchnia okien otwieralnych (do umycia z obu stron) wynosi 171,89 m2; 

2) Łączna powierzchnia okien nieotwieralnych (do umycia z jednej strony od wewnątrz) wynosi 

42,59 m2; 

3) Łączna powierzchnia okien do umycia wynosi 214,48 m2; 

4) W tym: okna wyposażone w żaluzje 110,96 m2, okna niewyposażone w żaluzje 103,52 m2.  

 

6. Specyfikacja środków czystości i higieny osobistej dostarczanych i uzupełnianych przez Wykonawcę. 

1) Ręczniki papierowe: ręczniki papierowe składane w „Z” do 5 pojemników Merida One oraz w rolce 

– tradycyjne – do 6 stojaków i wieszaków ściennych, kolor biały – białość min. 75%, miękkie i chłonne, 

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

2) Papier toaletowy: papier w rolkach do 5 dozowników Merida One oraz do 2 zwykłych 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, tolerancja parametrów do 5%, papier musi 

urywać się na linii perforacji w co najmniej 9 przypadkach na 10 prób, surowiec celuloza.  

3) Mydło w płynie: mydło w pianie do 5 dozowników Merida One oraz mydło w płynie do 6 klasycznych 

dozowników (flakoników z pompką), mydło delikatne, wykazujące działanie nawilżające, musi zawierać 

lanolinę, prowitaminę B5 oraz keratynę, 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. 

Wszystkie środki czystości i higieny osobistej muszą posiadać aktualne atesty higieniczne i deklaracje 

zgodności i być dopuszczone do obrotu na terenie Polski. 

 

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

7.1 Prace codzienne mogą być prowadzone wyłącznie w godzinach pracy służby ochrony Delegatury, tj. od 

1200 do 1900 w dni robocze, natomiast prace na terenie zewnętrznym w godzinach od 700 do 1900. 

7.2 Osoby wykonujące zamówienie: 

1) Osoba nadzorująca 1 raz w tygodniu będzie zobowiązana do sprawdzenia jakości wykonania usługi, 

przedstawiciel Delegatury może brać udział w tej czynności; 
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2) Co najmniej 2 osoby sprzątające, wykonujące prace codzienne w tym samym czasie; 

3) Co najmniej 1 osoba sprawującą bezpośredni nadzór nad osobami sprzątającymi; 

4) Co najmniej 1 osoba 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 serwis codzienny na umowę o pracę w łącznym wymiarze co 

najmniej 1,5 etatu; 

3) 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.).  

7.3 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. 

 

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące dysponowania potencjałem technicznym. 

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

wykonania zamówienia: 

1) Odkurzacz elektryczny posiadający oznaczenie CE minimum 2 sztuki; 

2) Odkurzacz przemysłowy posiadający oznaczenie CE minimum 1 sztuka; 

3) Urządzenie myjąco-szorujące posiadające oznaczenie CE (urządzenie czyszczące musi być 

przetestowane i uznane za skuteczne w konserwacji wykładzin z tkanego winylu Dickson) minimum 

1 sztuka; 

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

5) Drabiny do pracy poniżej 3 m minimum 1 sztuka; 

6) Sprzęt alpinistyczny (zestaw) albo podnośnik koszowy do prac na wysokości do 15 m (do umycia 

elewacji 1 raz w roku) 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. 


