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Załącznik nr 1.15 do SWZ 

Nr sprawy: BGO-BGZ.261.19.2022.DP 

 

Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych i mycia okien w Delegaturze 

NIK we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław. 

 

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

 

 

Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Sprzątanie w budynku przy ul. Piłsudskiego 15/17 we Wrocławiu – w części użytkowanej przez 

Delegaturę NIK we Wrocławiu – pomieszczeń biurowych i archiwum, ciągów komunikacyjnych, 

łazienek i toalet oraz pomieszczeń socjalnych o łącznej powierzchni 1 673,00 m2, w skład których 

wchodzą: 

1.1 W budynku przy ul. Piłsudskiego 15/17 we Wrocławiu – w części użytkowanej przez Delegaturę NIK 

we Wrocławiu – do sprzątania przeznaczone są: 

1) II piętro – sprzątanie pokoi biurowych, sala konferencyjna, ponadto pomieszczenie socjalne, ciągi 

komunikacyjne, toalety, pomieszczenie archiwum, pomieszczenie gospodarcze. 

Łączna powierzchnia – 811,04 m2. 

2) III piętro – sprzątanie pokoi biurowych, sala konferencyjna, ponadto pomieszczenia socjalne, ciągi 

komunikacyjne, toalety, pomieszczenie archiwum, powielarnia, pomieszczenie gospodarcze. 

Łączna powierzchnia – 813,93 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) Sprzątanie pokoi biurowych, ciągów komunikacyjnych, wewnętrznej klatki schodowej: 

A. Codziennie:  

a) odkurzanie wykładzin dywanowych, dywanów, chodników, wycieraczek; 

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

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

na śmieci (wynoszenie ich zawartości do pojemników na odpady);                                             

d) osoba sprzątająca przy opróżnianiu koszy z pomieszczeń biurowych ma obowiązek   

odpowiedniej segregacji odpadów (pracownik Wykonawcy zostanie przeszkolony przez 

Zamawiającego w zakresie właściwej segregacji śmieci); 

e) czyszczenie zewnętrznych powierzchni mebli biurowych; 

f) mycie schodów i barierek na wewnętrznej klatce schodowej;  

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

h) mycie parapetów okiennych; 

i) usuwanie miejscowych zabrudzeń z ram okiennych; 

j) mycie oszklonych powierzchni stolarki drzwiowej na korytarzach, w pokojach biurowych 

oraz drzwi wejściowe z klatek schodowych II piętrze i III piętrze. 

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; 



2 

 

f) korytarze: mycie drzwi, szafek p.poż; 

g) czyszczenie innego wyposażenia niż meble; 

h) czyszczenie gaśnic; 

i) dezynfekcja najbardziej uczęszczanych ciągów komunikacyjnych. 

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; 

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) sprzątanie dwóch pomieszczeń archiwum zakładowego zlokalizowanych na II piętrze i III 

piętrze, o łącznej powierzchni 62 m2; 

i) mycie sprzętu komputerowego (w tym monitorów, klawiatur) oraz aparatów telefonicznych 

środkami czyszczącymi przeznaczonymi do tego celu; 

j) dezynfekcja ciągów komunikacyjnych, wewnętrznych klatek schodowych, toalet oraz 

pomieszczeń gospodarczych. 

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 na wewnętrznej klatce schodowej 

oświetlenia i żyrandoli (ok. 205 sztuk). Zamawiający nie przewiduje demontażu elementów 

oświetleniowych; 

b) mycie karniszy; 

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

d) mycie okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych, zewnętrznych, żaluzji oraz pranie                 

10 sztuk firan i 10 sztuk zasłon. Zamawiający nie przewiduje zdjęcia i powieszenia firan  

i zasłon. 

Dzień miesiąca w którym będą wykonywane powyższe prace zostanie ustalony po 

podpisaniu umowy. 

E. Raz w roku: 

Czyszczenie posadzki na korytarzach II i III p, polegające na doczyszczeniu maszynowym  

i polerowaniu posadzki o powierzchni ok. 365 m2. 

UWAGA: Usługa zostanie zrealizowana na polecenie Zamawiającego.        

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) mycie naczyń kuchennych - codziennie lub w zależności od potrzeb; 
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f) przecieranie na wilgotno pojemników (dozownik na mydło, ręcznik, papier toaletowy, 

suszarka do rąk, płyn dezynfekcyjny);  

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

płynu dezynfekcyjnego, uzupełnianie odświeżaczy powietrza; 

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

i) 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 (7 szt.) oraz mikrofalówek (2 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. 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. 

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

wykonania w celu zapewnienia należytej czystości. 

 

2. Pranie wykładzin, dywanów, kilimów ściennych oraz krzeseł i foteli tapicerowanych. 

2.1 Pranie wykładzin dywanowych o powierzchni ok. 350 m2 (głębokie pranie wraz z systemem                

półsuchej piany – bez przemaczania – schnięcie 1-3 godzin, usuwanie plam); 

2.2 Pranie tapicerek krzeseł – ok. 10 sztuk rocznie; 

2.3 Pranie tapicerek foteli w tym fotele obrotowe – ok. 20 sztuk rocznie. 

 

UWAGA: Usługa zostanie zrealizowana na polecenie Zamawiającego. 

 

3. Mycie okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych, zewnętrznych, żaluzji oraz pranie, zdjęcie  

i zawieszenia firan i zasłon. 

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 Czas pracy: 

1) W dni robocze Wykonawca może wykonywać prace w godzinach 700 – 1500, w tym prace  

w pokojach biurowych do godz.1500. 

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 
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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) 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. 

3.4 Odbiory prac: 

1) Przedmiot umowy będzie odbierany sukcesywnie w miarę realizacji prac; 

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

nienależyty, Wykonawca zobowiązany będzie do powtórzenia prac na własny koszt.  

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

przewidzianego w każdym okresie mycia okien wiosennym/jesiennym. 

 

OKNA w budynku Delegatury NIK we Wrocławiu  

RODZAJ OKNA WYMIAR LICZBA POWIERCHNIA m2 

II PIĘTRO 

okna drewniane podwójne 

nieskręcane 4-skrzydłowe 
138 x 232 38 121,66 

    

III PIĘTRO 

okna drewniane podwójne 

nieskręcane 4-skrzydłowe 
138 x 232 39 124,86 

    

żaluzje   200 m2 

 

UWAGA: 

1) Łączna jednostronna powierzchnia okien do umycia wynosi 246,52 m2; 

2) Łączna powierzchnia żaluzji do umycia wynosi – 200m2; 

3) Łączna liczba zdjęć i zawieszeń firan i zasłon wynosi – ok. 10 szt. firan, ok. 10 szt. zasłon; 

4) Pranie firan (ok. 10 szt.) i zasłon (ok. 10 szt.). 

 

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 białe w rolkach 2 warstwowe; jako środek równoważny Zamawiający uzna 

ręcznik papierowy w rolkach koloru białego, gofrowany, wykonany z celulozy w 100%, min. 

dwuwarstwowy, brak podajników na papier, uchwyty na ręczniki (4 szt.), w stojak (12 szt.); 

2) Ręczniki papierowe „składane w ZZ” 25 cm x 23 cm, jako środek równoważny Zamawiający uzna 

ręcznik papierowy „składany w ZZ” koloru białego, gofrowany, wykonany z celulozy w 100%, min. 

dwuwarstwowy; brak podajników na papier, leżące luzem; 

3) Mydło w płynie stojące w butelkach (12 szt.); jako środek równoważny Zamawiający uzna mydło do 

rąk w postaci płynu z lanoliną i substancjami pielęgnującymi skórę rąk; 
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4) Płyn dezynfekcyjny ETAPROBEN (5 pojemników), jako środek równoważny Zamawiający uzna 

płyn do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk; 

5) 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; 

6) Papier toaletowy makulaturowy w listkach premium, biały, 3 warstwowy (ok. 20 uchwytów), jako 

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

w 100%, 3 warstwowy, gramatura: 28 g/m² lub więcej;  

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

z połyskiem bez smug i konieczności wyczerpującego polerowania; 

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

uzna zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący do czyszczenia toalet; 

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

mający zastosowanie do czyszczenia drewna, szkła, plastiku; 

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) 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, 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 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; 

17) 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; 

18) 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; 

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

profesjonalny środek czyszczący, przeznaczony do czyszczenia gładkich skór; 

20) Szczotki sedesowe; 

21) Worki na śmieci w kolorach: niebieski, czarny, zielony. 

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

 

5. Realizacja usługi, o której mowa w pkt. 1-2.  

5.1 Czas pracy: 

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

https://swiat-sprzatania.pl/profesjonalne-srodki-czystosci
https://swiat-sprzatania.pl/srodki-czystosci-do-nawierzchni
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5.2 Osoby wykonujące zamówienie: 

1) Osoba sprzątająca musi być obecna na obiekcie od godz. 1200 do 1900 od poniedziałku do piątku; 

2) Co najmniej 1 osoba sprawującą bezpośredni nadzór nad osobą sprzątającą, pozostająca  

w kontakcie telefonicznym. 

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 sprzątająca na umowę o pracę w wymiarze 0,75 etatu; 

2) Co najmniej 1 osoba na umowę o pracę sprawującą bezpośredni nadzór nad osobą sprzątającą 

(pozostającą w kontakcie telefonicznym); 

3) Co najmniej 1 osoba z uprawnieniami do pracy powyżej 1 metra oraz co najmniej 1 osoba 

sprawująca bezpośredni nadzór nad osobą sprzątającą (pozostającą w kontakcie telefonicznym); 

4) Łączna liczba osób minimum 2; 

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. poz. 1320, 

ze zm.).  

5.3 Inne: 

1) W trakcie realizacji przedmiotu umowy, w budynku Delegatury NIK we Wrocławiu mogą być 

prowadzone prace remontowe. Prace te mogą powodować większe zabrudzenie wybranych 

pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych co należy uwzględnić przy wycenie prac;  

2) 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; 

3) W trakcie realizacji umowy na terenie Delegatury NIK mogą być wymieniane podajniki na ręcznik 

papierowy oraz podajniki na mydło. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie, adekwatnie do 

montażu dostarczać wymagane do nich ręczniki oraz mydło lub środki równoważne; 

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

zamówienia w jednolite ubrania ochronne, jednoznacznie identyfikujące firmę; 

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

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

sprzątanego obiektu dla pracowników wykonujących usługę utrzymania czystości. Obowiązkiem 

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

zakończeniu świadczenia usługi. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia karty dostępu 

Wykonawca zostanie obciążony kosztem wyrobienia nowej karty. 

 

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące dysponowania potencjałem technicznym. 

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

wykonania zamówienia: 

1) Odkurzacz przemysłowy posiadający oznaczenie CE minimum 2 sztuki; 

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

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

4) Drabinę do pracy poniżej 3 m; 

5) Drabinę do pracy powyżej 3 m; 
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6) Urządzenie do polerowania posadzki. 

 

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. 


