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Załącznik B1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 
 
Prace porządkowe: 
Sprzątanie jednego budynku laboratoryjno-biurowego ( 8 kondygnacji) 
 
UWAGA:  

1. wszystkie prace muszą być bezwzględnie wykonywane przy użyciu środków 
chemicznych zgodnych z Kartami eksploatacji i konserwacji oraz instrukcjami 
użytkowania odpowiednimi do konserwacji każdej powierzchni lub przy użyciu środków 
chemicznych równoważnych. 

2. opróżnianie pojemników na śmieci znajdujących się w holach windowych i korytarzach 
powinno odbywać się przynajmniej raz na tydzień lub w przypadku zapełnienia się 
pojemnika i zgłoszenia potrzeby jego opróżnienia przez pracowników Zamawiającego, 
co znacznie ograniczy zużycie plastikowych worków na śmieci. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych środków czystości 
narzędzi i urządzeń technicznych. Zamawiający zapewni środki higieniczne tj. : papier 
toaletowy, mydło w płynie i specjalistyczny płyn do bezwodnych pisuarów.  
 

Sprzątanie obejmuje: 
 

1. Pomieszczenia biurowe ( sale konferencyjne z zapleczem, portiernia, recepcja) - wykładzina 
dywanowa, PCV, gres  

2. Ciągi komunikacyjne (hole, korytarze, przedsionki) – wykładzina dywanowa, gres, panele 
winylowe, lastryko  

3. Klatki schodowe – gres, lastryko, schody zewnętrzne wraz z podestem – gres/granit 
4. Sanitariaty – wyposażone w muszle klozetowe, umywalki, pisuary bezwodne , natrysków, 

pojemniki do papieru toaletowego, ręczników papierowych i mydła – gres, glazura  
5. Pomieszczenia techniczne ( węzeł co, hydrofornia, wentylatornia, sala gimnastyczna, rampa 

zewnętrzna) – szlichta betonowa, PCV 
6. Drzwi zewnętrzne szklane  
7. Drzwi wewnętrzne i ścianki szklane, drzwi drewniane, drzwi PCV 
 

Szczegółowe określenie miejsca sprzątania i pow. znajduje się w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia – B2 
 
I. Opis prac dotyczących przedmiotu zamówienia. 

 
1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych ( sale konferencyjne z zapleczem, portiernia, recepcja) 
 

1.1 Dla pomieszczeń sprzątanych codziennie 
1) Prace wykonywane codziennie:        

- czyszczenie na mokro podłóg z dodatkiem środków chemicznych i zapachowych  
- odkurzanie wykładzin 
- wycieranie kurzu z powierzchni płaskich (parapety, meble) 
- czyszczenie klamek i drzwi (miejsca zabrudzone) 
- opróżnianie koszy na śmieci – wymiana worka i wynoszenie śmieci do pojemników na 
śmieci w altance śmietnikowej, ich opróżnienia oraz bezwzględne segregowanie surowców 
wtórnych i wyrzucanie do odpowiednio oznaczonych pojemników 

 
2) Prace wykonywane raz w tygodniu:        

-  czyszczenie mebli (konserwacja biurek, stołów) 
-  odkurzanie szaf w tym górnej części (przetarcie na wilgotno) 
-  zdejmowanie pajęczyn i kurzu 
-  czyszczenie drzwi szklanych 
-  czyszczenie luster  
-  odkurzanie wycieraczek  
 

3) Prace wykonywane raz w miesiącu:       
-  czyszczenie całej powierzchni drzwi drewnianych i ścianek szklanych wraz z ościeżnicami 
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-  oczyszczenie wycieraczek przed budynkiem  
 

 
2. Sprzątanie ciągów komunikacyjnych (hole windowe i wejściowy, przedsionki, korytarze, 

klatki schodowe i schody zewnętrzne wraz z podestem):                    
 

2.1 Dla ciągów komunikacyjnych sprzątanych codziennie 
1) Prace wykonywane codziennie:        

- odkurzanie wykładzin  
- wycieranie kurzu z powierzchni płaskich( parapety, skrzynki ) 
- zamiatanie podłóg i schodów  
- mycie podłóg z dodatkiem środków chemicznych  
- opróżnianie koszy na śmieci – wymiana worka i wynoszenie śmieci do pojemników na 
śmieci w altance śmietnikowej oraz bezwzględne segregowanie surowców wtórnych i 
wyrzucanie do odpowiednio oznaczonych pojemników 

 
2) Prace wykonywane raz w tygodniu:        

- czyszczenie parapetów, stołów i foteli 
- czyszczenie poręczy schodów 
- zdejmowanie pajęczyn i kurzu 
- odkurzanie wycieraczek  
- czyszczenie drzwi szklanych 
 

3) Prace wykonywane raz w miesiącu:       
- czyszczenie witryn i ścianek szklanych 
- wymiatanie i mycie podłogi pod wycieraczkami (gumowymi i dywanowymi)  
znajdującymi się w wejściu budynku. 
- oczyszczenie wycieraczek przed budynkiem  
- czyszczenie listew przypodłogowych w korytarzach i cokolików na klatkach  
schodowych 
 

3.2 Dla ciągów komunikacyjnych sprzątanych raz w tygodniu 
1) Prace wykonywane raz w tygodniu:        

-  odkurzanie wykładzin  
-  wycieranie kurzu z powierzchni płaskich 
-  zamiatanie podłóg i schodów  
-  mycie podłóg z dodatkiem środków chemicznych  
- opróżnianie koszy na śmieci – wymiana worka i wynoszenie śmieci do pojemników na 
śmieci w altance śmietnikowej oraz bezwzględne segregowanie surowców wtórnych i 
wyrzucanie do odpowiednio oznaczonych pojemników 
-  czyszczenie parapetów, stołów i foteli 
-  czyszczenie poręczy schodów 
-  zdejmowanie pajęczyn i kurzu 
-  odkurzanie wycieraczek  
-  czyszczenie drzwi szklanych 
- utrzymanie w należytej czystości kabin dźwigów osobowych i towarowej (zmywanie 
podłogi na mokro i wycieranie ich do sucha, czyszczenie ścian, drzwi, czyszczenie prowadnic 
drzwiowych windy) 

 
 2)Prace wykonywane raz w miesiącu:        

- czyszczenie witryn i ścianek szklanych 
- wymiatanie i mycie podłogi pod wycieraczkami (gumowymi i dywanowymi)  
znajdującymi się w wejściu budynku. 
- oczyszczenie wycieraczek przed budynkiem  
- czyszczenie listew przypodłogowych w korytarzach i cokolików na klatkach  
schodowych 

 
3. Sprzątanie sanitariatów, natrysków, sauny 
 

3.1 Dla sanitariatów sprzątanych codziennie 
1) Prace wykonywane codziennie:        
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- czyszczenie z dodatkiem środków odkażających: podłóg, umywalek i armatury, muszli i 
desek klozetowych, pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe  
- spryskiwanie bezwodnych pisuarów płynem do tego przeznaczonym 
- czyszczenie ubrudzonych drzwi i ościeżnic, rur, luster 
- opróżnianie koszy na śmieci – wymiana worka i wynoszenie śmieci do pojemników na 
śmieci w altance śmietnikowej  

2) Prace wykonywane raz w miesiącu: 
-  czyszczenie drzwi oraz glazury detergentem ze środkiem odkażającym 
-  dezynfekcja urządzeń sanitarnych.  

4. Sprzątanie pomieszczeń technicznych (pom. węzła cieplnego, hydrofornia, wentylatornia, 
sala gimnastyczna z zapleczem, rampa zewnętrzna) 
4.1 Dla pomieszczeń sprzątanych raz na miesiąc i raz na kwartał 
1)Prace wykonywane raz na miesiąc, raz na kwartał 
- czyszczenie na mokro powierzchni podłóg, powierzchni płaskich, parapetów 
- wycieranie kurzu z urządzeń, rur  
- czyszczenie drzwi 

 
II. Ustalenia ogólne: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego składu osób, wykonujących czynności 

wymienione w punkcie I.1.-I.4. na terenie obiektu Instytutu Energetyki, przy ul. Augustówka 36. 
Usługa będzie wykonywana przez pracowników wskazanych przez Wykonawcę w Załączniku Nr 
2 do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo za pracowników świadczących usługi (w 
wymiarze etatów pracowników zastępowanych) przebywających na urlopach, zwolnieniach, bądź 
nie mogących świadczyć usług z innych przyczyn. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
wystąpienia braku pełnej obsady pracowników świadczących usługi. Postanowienia dotyczące kar 
umownych stosuje się odpowiednio. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o każdorazowej zmianie ww. 
pracowników świadczących usługi, zatrudnionych przy realizacji zamówienia, w terminie 3 dni 
roboczych od dnia dokonania tej zmiany. Wykonawca w takim przypadku przedstawi 
Zamawiającemu aktualną treść Załącznika Nr 2 do Umowy, co jest dopuszczalną zmianą Umowy 
i nie wymaga aneksu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w ubrania robocze z logo firmy lub 
identyfikatory z nazwą firmy.  

5. Wszystkie prace wykonywane będą przez Wykonawcę przy użyciu własnego sprzętu, 
wyposażenia i środków oprócz płynu do dezynfekcji bezwodnych pisuarów który dostarczy 
Zamawiający. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji Umowy odpowiednią ilość personelu do 
sprzątania pomieszczeń biurowych, technicznych, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń 
sanitarnych w godzinach 17:00 – 24:00 od poniedziałku do piątku włącznie. Możliwe jest także 
wykonywanie niektórych prac w innych godzinach, a także w soboty i ewentualnie w dni wolne 
od pracy – po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7. Wszystkie chemiczne środki czystości używane do realizacji Umowy muszą mieć odpowiednie 
atesty, karty charakterystyki i/lub inne dokumenty, potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, które na 
wezwanie Zamawiającego muszą zostać okazane przez Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych 
od przekazania wezwania. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli używanych przez 
Wykonawcę środków czystości. 

8. Wszystkie środki chemiczne wykorzystywane do wykonania usługi sprzątania muszą być 
używane do odpowiednich czyszczonych i konserwowanych powierzchni zgodne z kartami 
charakterystyki.  

9. Narzędzia i urządzenia techniczne wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy muszą być 
sprawne technicznie i bezpieczne, zgodne z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 
bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie wykonywania prac.  

11. Wykonawca zapewnia utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym, konieczność posiadania dziennego telefonu komórkowego oraz 
adresu mailowego. Pismo wysłane drogą elektroniczną uznaje się za doręczone, za takie samo 
skuteczne doręczenie uznaje się przekazanie pisma pracownikom Wykonawcy. 
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12. Podczas realizacji Umowy muszą być bezwzględnie przestrzegane warunki BHP, p.poż., 
regulaminy i procedury Zamawiającego, w tym przepisy regulujące zasady ochrony obiektów, 
osób i mienia. 

13. Wykonawca ma obowiązek wykonywać inne drobne czynności nie ujęte w opisie, a służące 
zachowaniu czystości na terenie Instytutu oraz bezpieczeństwu użytkowników budynków.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód spowodowanych użyciem nieodpowiednich 
środków czyszczących i konserwujących (niezgodnych z wymogami zawartymi w kartach 
charakterystyki środków chemicznych), w wyniku czego spowoduje zniszczenie lub 
nieprzydatność do dalszego użytkowania przedmiotu zamówienia. 
  


