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Załącznik nr 1.12 do SWZ 

Nr sprawy: BGO-BGZ.261.19.2022.DP 
 

Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych, pomieszczeń socjalnych, 

łazienek, pielęgnacji zieleni, oprysków zieleni, terenów zewnętrznych przy posesji i mycia okien 

w Delegaturze NIK w Poznaniu ul. Dożynkowa 9H, 61-662 Poznań. 

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

 

Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Sprzątanie w budynku, ciągów komunikacyjnych z klatkami schodowymi, łazienek i toalet oraz 
pomieszczeń socjalnych: 

1.1 Do sprzątania w budynku przeznaczone są1: 

1) Przyziemie - pomieszczenie socjalne, łazienka z kabiną prysznicową z toaletą - dwie kabiny, 

archiwum zakładowe, węzeł cieplny oraz ciągi komunikacyjne: 

Łączna powierzchnia – 215 m2. 

2) II piętro – piętnaście pokoi biurowych, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie z urządzeniem 

wielofunkcyjnym i niszczarką do dokumentów, archiwum podręczne, ciągi komunikacyjne, toaleta 

damska – jedna kabina, toaleta męska – dwie kabiny): 

Łączna powierzchnia – 439 m2. 

3) III piętro – 12 pokoi biurowych, sala konferencyjna, pokój z urządzeniem wielofunkcyjnym  

i niszczarką do dokumentów, ciągi komunikacyjne, toaleta damska – jedna kabina, toaleta męska – 

dwie kabiny, pomieszczenie socjalne: 

Łączna powierzchnia – 444 m2. 

4) IV piętro – trzy pokoje biurowe, toaleta damska – jedna kabina i toaleta męska – jedna kabina, ciągi 

komunikacyjne oraz dwa służbowe pomieszczenia gościnne: 

Łączna powierzchnia użytkowa – 286 m2. 

5) Dwie klatki schodowe wraz ze spocznikami i przedsionkami oraz dwa daszki nad wejściami do 

budynku: 

Łączna powierzchnia 156 m2. 

6) Winda 

 

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, dywanów, chodników, wycieraczek; 

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

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); 

                                                 

1 Podane w tym punkcie wielkości mają charakter orientacyjny. Przed złożeniem oferty, Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, ma prawo 
dokonać własnych obmiarów. 
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e) czyszczenie zewnętrznych powierzchni mebli biurowych; (54 szt. biurek, stoliki, szafy, 

kontenerki, podłokietniki foteli obrotowych); 

f) zamiatanie i mycie schodów, barierek, dezynfekcja poręczy na klatce schodowej – dot. 

głównej klatki schodowej;  

g) odkurzanie i czyszczenie dźwigu na zewnątrz i wewnątrz, tj. mycie podłóg, ścian, sufitów, 

luster, poręczy oraz czyszczenie prowadnic drzwi; 

h) mycie obudowy windy na klatce schodowej; 

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

j) mycie oszklonych powierzchni stolarki drzwiowej na korytarzach oraz drzwi wejściowych do 

budynku;  

k) utrzymanie w nienagannej czystości głównego wejścia do budynku; 

l) mycie stolarki drzwiowej wraz z futrynami. 

B. Raz w tygodniu: 

a) czyszczenie obudów sprzętu komputerowego i niszczarek środkami do tego przeznaczonymi; 

b) czyszczenie innego wyposażenia niż meble; 

c) czyszczenie gaśnic i szafek p.poż; 

d) sprzątanie pokoi gościnnych; 

e) sprzątanie archiwum podręcznego oraz serwerowni pod nadzorem osób odpowiedzialnych za 

dostęp do tych pomieszczeń; 

f)    mycie parapetów okiennych; 

g) mycie siedzisk krzeseł niemateriałowych. 

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 skórzanych i skóropodobnych; 

c) odkurzanie mebli tapicerowanych; 

d) usuwanie kurzu z obrazów i ram (w sposób nie powodujący zabrudzenia ścian i zniszczenia 

obrazów); 

e) czyszczenie cokolików przypodłogowych; 

f) mycie górnych powierzchni szaf; 

g) mycie grzejników; 

h) sprzątnięcie pomieszczenia archiwum zakładowego, węzła cieplnego oraz ciągu 

komunikacyjnego zlokalizowanych w przyziemiu budynku; 

i) usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów; 

j) mycie dwóch szklanych daszków nad wejściami do budynku o pow. ok. 5 m2; 

k) mycie ewakuacyjnej klatki schodowej. 

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) Czyszczenie obudów lamp w pokojach biurowych. Zamawiający nie przewiduje demontażu 

elementów oświetleniowych; 

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

c) mycie okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych, zewnętrznych do mycia niektórych 

okien konieczne jest użycie np.: podnośnika koszowego lub sprzętu alpinistycznego; 

d) czyszczenie mechaniczne podłóg kamiennych. 

E. Raz w roku: 

a) pranie wykładzin, dywanów w pomieszczeniach biurowych i pokojach gościnnych ok 800 m2; 
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b) pranie tapicerek krzeseł (ok. 200 szt.) oraz mebli tapicerowanych (3 szt.). 

UWAGA: Usługa zostanie zrealizowana na polecenie Zamawiającego. 

2) Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych, socjalnych obejmuje: 

A. Codziennie:  

a) mycie wszystkich urządzeń sanitarnych (armatura, wyposażenie sanitariatów, 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 (niebieski, czarny, zielony, 

żółty); 

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, odświeżaczy powietrza; 

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

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

od stopnia ich zużycia); 

i)    mycie stolarki drzwiowej i ich dezynfekcja; 

j)    mycie blatów kuchennych; 

k) mycie zlewozmywaków kuchennych, baterii i usuwanie nalotów i kamienia; 

l)    dezynfekcja uchwytów w szafkach kuchennych; 

m) przemywanie małego AGD: ekspres do kawy, mikrofalówka, czajnik do wody. 

B. Raz w tygodniu: 

a) mycie powierzchni ścian pokrytych płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach socjalnych 

i sanitariatach; 

b) mycie stolarki drzwiowej -  powierzchni górnych; 

c) mycie drzwi szafek kuchennych. 

C. Dwa razy w miesiącu: 

a) mycie lodówek (4 szt.) oraz mikrofalówek (2 szt.) w pomieszczeniach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

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

D. Dwa razy w roku: 

a) mycie lamp oświetleniowych. Zamawiający nie przewiduje demontażu elementów 

oświetleniowych; 

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. 

 

Poza pracami wymienionymi w pkt 1, 2 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania, 

w godzinach świadczenia usługi w siedzibie Delegatury, w uzgodnieniu z Zamawiającym: 

Prac interwencyjnych polegających na przygotowaniu (rozłożenie) i sprzątnięciu naczyń po 

odbywających się w sali konferencyjnej spotkaniach. Zamawiający przewiduje, że prace w tym 

zakresie wykonywane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
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Prac na wysokości polegających m.in. na: wymianie żarówek, świetlówek, czyszczeniu kratek 

wentylacji mechanicznej znajdujących się w pomieszczeniach Delegatury oraz wywieszaniu na 

budynku i zdejmowaniu flag państwowych. 

2. Sprzątanie terenu wokół budynku Delegatury obejmuje następujące czynności: 

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

1) Sprzątanie terenów zewnętrznych: 

a) utrzymanie czystości otoczenia budynku zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Dożynkowej 9H, tj. 

codzienne  zamiatanie utwardzonego placu wyłożonego kostką i chodników – powierzchnia ok. 

1460 m2; 

b) opróżnianie koszy na śmieci wokół Delegatury i dbanie o czystość w pomieszczeniu gospodarczym 

na odpady z pojemnikami zbiorczymi na śmieci o powierzchni 15 m2. 

2) Prace związane z pielęgnacją zieleni i roślinności: 

a) bieżąca konserwacja zieleni wokół budynku siedziby Delegatury, w tym m.in. 40 tui, w zakresie 

podlewania do godziny 900 i odchwaszczania, nawożenia adekwatnie do gatunku, rodzaju i potrzeb 

roślin oraz wykonanie prac ogrodniczych, tj. m.in.: (1) oprysku owadobójczego preparatem 

olejowym w styczniu – lutym 2023 r., 2024 r., (2) oprysku grzybobójczego i owadobójczego w maju 

– czerwcu 2023 r., 2024 r. oraz (3) sygnalizowania Zamawiającemu konieczności wykonania 

innych zabiegów pielęgnacyjnych; 

b) pielęgnacja żywych roślin doniczkowych w pomieszczeniach biurowych, w sali narad, w ciągach 

komunikacyjnych i innych pomieszczeniach. W obiekcie znajduje się obecnie ok. 100 roślin 

doniczkowych. Pielęgnacja polegać będzie przede wszystkim na podlewaniu, przycinaniu i myciu 

liści roślin – z częstotliwością zależną od potrzeb poszczególnych gatunków. Do zakresu czynności 

należy również nawożenie adekwatnie do gatunku, rodzaju i potrzeb roślin oraz uzupełnianie ziemi. 

3) Prace interwencyjne: czyszczenie rynien garażu i śmietnika, malowanie włazów studzienek itp. 

 

2.2 Prace w tym zakresie obejmują: 

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

a) codzienne zamiatanie; 

b) mycie ciśnieniowe parkingu i chodników wokół delegatury (1 raz – po uprzednim zgłoszeniu 

zamiaru wykonania usługi) – sobota; powierzchnia ok. 1460 m2; 

c) impregnacja wodoodporna kostki brukowej (raz w roku, w okresie jesiennym – po uprzednim 

zgłoszeniu zamiaru wykonania usługi) – sobota; 

d) sprzątanie parapetów zewnętrznych na poziomie przyziemia wraz z przetarciem krat; 

e) środki do pielęgnacji, nawożenia roślin wokół siedziby Delegatury gwarantuje Wykonawca; 

f) środki do pielęgnacji roślin doniczkowych w pomieszczeniach biurowych, odżywki, podłoża do ich 

przesadzania gwarantuje Wykonawca. 

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

a) zamiatanie codzienne w tym zbieranie liści; 

b) odśnieżanie z pryzmowaniem oraz odladzanie terenu wokół Delegatury powinno odbywać się  

w godzinach od 600 do 2200, także w soboty i dni wskazane w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r.  

o dniach wolnych od pracy2; 

c) 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; 

                                                 
2 Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 
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d) odladzanie mechaniczne i chemiczne (wg potrzeb); 

e) posypywanie piaskiem (wg potrzeb); 

f) dach garażu oraz pomieszczenia gospodarczego – odśnieżanie z jednoczesnym wywozem śniegu 

– w przypadku gdy grubość warstwy śniegu przekroczy 5 cm lub na wezwanie Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje 18 krotną usługę odśnieżania dachu garażu w czasie trwania umowy; 

g) usuwanie warstwy śniegu ze szklanych daszków nad wejściami do budynku. 

2.3 Do likwidacji skutków zimy, Wykonawca zapewni w niezbędnej ilości środki do odladzania chemicznego,  

które nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz piasek (Wykonawca nie może stosować   chlorku 

sodu i chlorku wapnia). 

 

3. Mycie okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych, zewnętrznych. 
3.1 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. 

3.2 Wykonanie tego zakresu usługi obejmuje: 

1) Przygotowanie miejsca wykonywania prac (m.in. odstawienie roślin doniczkowych, odsunięcie mebli, 

zdjęcie segregatorów itd.); 

2) Umycie szyb od strony wewnętrznej i zewnętrznej; 

3) Umycie ram, uchwytów, okapników, mechanizmów blokujących i otwierających; 

4) Umycie ościeżnicy; 

5) Umycie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych; 

6) Usunięcie wszelkich zbędnych materiałów, narzędzi i odpadów będących własnością Wykonawcy; 

7) Przywrócenie stanu pierwotnego (m. in. ustawienia mebli, kwiatów, itp.); 

8) Czyszczenie żaluzji aluminiowych w pomieszczeniach biurowych; 

9) Mycie luksferów rotundy zawierającej klatkę schodową o pow. ok. 30 m2 (powierzchnia do mycia: ok. 

60 m2). 

3.3 Czas pracy: 

1) W dni robocze Wykonawca może wykonywać prace w godzinach 700 – 1800. 

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). 

3.4 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. 

3.5 Odbiory prac: 
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1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu miesięczny harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, 

który stanowić będzie podstawę do odbioru prac. 

2) Przedmiot umowy będzie odbierany sukcesywnie w miarę realizacji prac. 

3) 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. 

4) 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. 

3.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: łącznie 121 szt. okien plastikowych i aluminiowych  

o powierzchni ok. 250 m2. Powierzchnia do mycia 250 m2 x 2 = 500 m2, w tym przeszklenia rotundy 

mieszczącej klatkę schodową (wysokość ok. 17 m) oraz drugiej klatki schodowej (od strony parkingu). 

Do mycia niektórych okien konieczne jest użycie podnośnika koszowego. 

 

4. Środki higieny i czystości niezbędne do realizacji zamówienia. 

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

Wykonawca: 

1) Ręcznik papierowy MERIDA OPTIMUM SLIM do pojemnika ręcznego lub równoważny, 

Zamawiający uzna ręcznik papierowy koloru białego min. dwuwarstwowy składany w ZZ,  

o gramaturze 2x18g/m2 lub więcej, o wymiarze listka złożonego: 7,5x21,3 cm (9 pojemników); 

2) Ręczniki papierowe kuchenne w rolach Foxy ASSO biały, papier 100% celulozowy, biały,  

2 warstwowy, (4 uchwyty na ręcznik papierowy do czasu ich wymiany) lub równoważne, jako 

ręczniki równoważne Zamawiający uzna ręcznik papierowy koloru białego, min. 2 warstwowy, 

100% celulozy, o gram. 21 g/m2, szerokość rolki: 22,6 cm, średnica papieru 12,5 cm.; 

3) Ręczniki papierowe typu V do podajników, białe, papier 100% celulozowy, 2 warstwowy lub 

równoważne, jako ręczniki równoważne Zamawiający uzna ręcznik papierowy koloru białego, 

wymiary listka 21x24 cm (7 pojemników); 

4) Mydło w płynie MERIDA SILVA (7 pojemników), jako środek równoważny Zamawiający uzna mydło 

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

5) Płyn dezynfekcyjny ETAPROBEN o poj. 1000 ml MERIDA (4 pojemniki) jako środek równoważny 

Zamawiający uzna płyn do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk; 

6) Płyn dezynfekcyjny MERIDA ANTYVIRUS LIQUID środek do dezynfekcji powierzchni, jako środek 

równoważny Zamawiający uzna środek o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym, do ogólnej 

dezynfekcji powierzchni czystych niemających kontaktu z żywnością; 

7) Papier toaletowy Foxy Quatrefeuilles 4 warstwowy (150 listków na rolce, rozmiar listka 9,8 x 13,8 

cm, długość rolki – 20,7 m), jako środek równoważny Zamawiający uzna papier toaletowy koloru 

białego, wykonany z celulozy w 100%, min. 4-warstwowy; 

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

z połyskiem bez smug i konieczności wyczerpującego polerowania; 

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

uzna zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący do czyszczenia toalet; 

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

mający zastosowanie do czyszczenia drewna, szkła, plastiku; 

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

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

12) 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; 
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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) Odświeżacz powietrza w sprayu BRIS, jako środek równoważny Zamawiający uzna aerozol 

wysokiej jakości substancji zapachowych i wody; 

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

wysokiej jakości w żelu; 

17) 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; 

18) 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; 

19) 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; 

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

profesjonalny środek czyszczący, przeznaczony do czyszczenia gładkich skór; 

21) Środek do odladzania nie zawierający soli; 

22) Szczotki sedesowe; 

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

24) Płyn do mycia naczyń 0,5 l Ludwik lub środek równoważny Zamawiający uzna środek do mycia 

naczyń; 

25) Gąbki do mycia naczyń. 

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

 

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

5.1 Czas pracy: 

1) Prace codzienne mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. od 1200 – 1900; 

2) Prace porządkowe prowadzone na terenie zewnętrznym w obrębie siedziby Delegatury NIK  

w Poznaniu w okresie jesienno-zimowym powinny być prowadzone w godz. 630 do 1130,  

a w pozostałych okresach od godz. 600 do 1100. 

5.2 Osoby wykonujące zamówienie: 

1) Osoba nadzorująca musi weryfikować jakość wykonywania usługi co najmniej 1 raz w tygodniu 

w godzinach wykonywania usługi – od poniedziałku do piątku, a w pozostałych dniach (sobota, 

niedziela, święta) dostępna telefonicznie; 

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

3) Co najmniej 1 osoba na terenie zewnętrznym; 

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

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

alpinistycznymi. 

 

UWAGA! Wszystkie osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

https://swiat-sprzatania.pl/profesjonalne-srodki-czystosci
https://swiat-sprzatania.pl/srodki-czystosci-do-nawierzchni
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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 sprawująca bezpośredni nadzór nad osobami sprzątającymi; 

2) Co najmniej 2 osoby sprzątające wewnątrz obiektu na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 0,5 

etatu; 

3) Co najmniej 1 osoba sprzątająca teren zewnętrzny na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 0,5 

etatu; 

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

uprawnieniami alpinistycznymi; 

5) Łączna liczba osób minimum 4; 

6) 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.).  

 

5.3 Inne: 

1) W trakcie realizacji przedmiotu umowy, w budynku mogą być prowadzone prace remontowe. Prace 

te mogą powodować większe zabrudzenie wybranych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych co 

należy uwzględnić przy wycenie prac;  

2) W trakcie realizacji umowy na terenie Delegatury NIK w Poznaniu na przełomie I i II kwartału 2023 r. 

wymieniane będą dotychczasowe pojemniki na ręczniki składane  na SLIM MERIDA ONE AEB101 

oraz podajniki na mydło w płynie MERIDA ONE DEB101. Wykonawca zobowiązany jest adekwatnie 

do montażu dostarczać ręczniki papierowe SLIM MERIDA VOB203 oraz mydło w płynie MERIDA lub 

środki równoważne; 

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

zamówienia w jednolite ubrania ochronne, jednoznacznie identyfikujące firmę; 

4) Wykonawca zapewni własne środki, sprzęt i narzędzia czyszczące, odzież ochronną i wszelkie 

środki bezpieczeństwa pracowników wykonujących czynności objęte niniejszym zamówieniem; 

5) Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie należytej estetyki i przestrzeganie właściwych 

zasad zachowania się na terenie siedziby Delegatury NIK w Poznaniu przez osoby wykonujące 

przedmiot zamówienia; 

6) Wykonawca jest obowiązany zapewnić osobom wykonującym usługę na rzecz Zamawiającego 

środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice jednorazowe) lub preparaty do dezynfekcji 

rąk. Osoby wykonujące usługę zobowiązane są do stosowania środków ochrony osobistej zgodnie  

z  wytycznymi Ministra Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego; 

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

oraz zużyte baterie. 

8) 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: 
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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) 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 

minimum 1 sztuka; 

8) Łopata do odśnieżania, łopatka do piasku; 

9) Sprzęt alpinistyczny; 

10) Narzędzia do prac ogrodniczych oraz wiaderka, szczotki, szufelki do sprzątania terenów 
zewnętrznych; 

11) Węże ogrodnicze do podlewania roślin; 
12) Profesjonalny wózek do sprzątania (min. 1 szt.). 

 

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. 

 

7. Wymagania związane z wykonywaniem usługi w okresie pandemii. 

W okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonywania usługi sprzątania z zachowaniem następujących wymagań:  

Powierzchnie dotykowe w:  

a) pokojach biurowych – takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze twardych krzeseł 

i telefony stacjonarne,  

b) kuchniach – takie jak: klamki, włączniki światła, blaty, zlewy, kurki kranów, uchwyty szafek i szuflad, 

urządzenia: panel ekspresu do kawy, lodówki, dozowniki do wody, kuchenka mikrofalowa i zmywarka; 

c) łazienkach – takie jak: klamki, włączniki światła, umywalki, kurki kranów, dozowniki do mydła; 

d) ciągach komunikacyjnych – takie jak: poręcze, włączniki światła; 

e) windzie – panele dotykowe, poręcz 

muszą być codziennie wycierane środkiem dezynfekującym do powierzchni z zawartością co najmniej 70% 

alkoholu. Odpowiednie środki do dezynfekcji zobowiązany jest zapewnić Wykonawca. 


