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BZP.2411.17.2018.AB 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Wykaz powierzchni i zakres prac porządkowych przewidzianych  w hotelu 

„Sezam” przy ul. Skłodowskiej Curie 83/85  oraz w dwóch mieszkaniach 

służbowych przy ul. Pasteura 17a/4 oraz ul. Pasteura 17a/35  we Wrocławiu. 

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę,  na podstawie 

umowy o pracę,  osób wykonujących wszystkie czynności sprzątania codziennego 

 i cyklicznego wskazane  w pkt II – III, VII - VIII. 

 

A: Hotel SEZAM – sprzątanie codzienne 

 

I.  Powierzchnie przewidziane do codziennego sprzątania: 

1.  Łazienki, pralnie, pomieszczenia wc  o powierzchni 215 m2 -  lastriko. 

2.  Pomieszczenia kuchenne  o powierzchni 104 m2 – lastriko. 

3.  Ciągi komunikacyjne  o powierzchni 507 m2 - wykładzina zmywalna. 

4.  Pomieszczenia biurowe  o powierzchni 23 m2 – parkiet. 

5.  Pomieszczenia magazynowe  o powierzchni 50 m2 –wykładzina zmywalna. 

6.  Portiernia + zaplecze  o powierzchni 24 m2 -  wykładzina zmywalna. 

7.  Suszarnia  o powierzchni 10 m2 – lastriko. 

8.  Pomieszczenie na rowery o powierzchni 21 m2 . 

9.  Kafelki ścienne o powierzchni 101 m2 . 

10. Umywalki - 29 sztuk. 

11. Muszle klozetowe - 14 sztuk. 

12. Zlewy kuchenne - 15 sztuk. 

13. Kuchnie gazowe  - 24 sztuki. 

14. Brodziki - 10 sztuk. 

15. Lustra - 13 sztuk. 

16. Hydranty - 4 sztuk. 

17. Posesja  o powierzchni: 

a) 1.292 m2  - płyty chodnikowe, 

b) 400 m2  -  trawnik.  

 

II. W zakres codziennych prac porządkowych wchodzi: 

1.  Mycie podłóg, posadzek, wykładzin zmywalnych, lamperii, futryn, drzwi. 

2.  Mycie kafelek, umywalek, muszli klozetowych, brodzików, zlewów kuchennych, 

armatury sanitarnej. 
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3.  Ścieranie kurzu (parapety, kaloryfery) 

4.  Mycie barierek, poręczy i cokołów. 

5.  Opróżnianie i mycie koszy na śmieci, oraz wykładanie ich woreczkami, w tym 

pojemników do segregacji śmieci. Wyrzucanie śmieci do odpowiednich kontenerów do 

segregacji odpadów, stojących na posesji. 

Zamawiający jest wytwórcą i posiadaczem odpadów wytwarzanych w obiekcie i na 

posesji. Są one na bieżąco usuwane z posesji przez firmy specjalistyczne, zajmujące 

się wywozem odpadów komunalnych.  

6.  Dezynfekcja urządzeń sanitarnych. 

7.  Mycie luster. 

8.  Zamiatanie posesji, grabienie trawnika. 

9.  Sprzątanie osłony śmietnikowej. 

10. W okresie zimowym codzienne (od poniedziałku do niedzieli) odśnieżanie, 

skuwanie lodu, posypywanie piaskiem, chlorkiem wapnia do godziny 700  oraz 

dodatkowo powtarzanie czynności  w zależności od panujących warunków 

atmosferycznych.  

11.  W okresie zimowym usuwanie sopli z dachu przy użyciu odpowiednich technik np.  
alpinistycznych. 

 

III. Prace wykonywane  w terminie uzgodnionym z kierownikiem obiektu – 

sprzątanie cykliczne:  

1.  Co najmniej dwukrotne (maksymalnie czterokrotne) w ciągu roku mycie okien wraz            

z futrynami i parapetami zewnętrznymi - na korytarzach i w łazienkach  o powierzchni 

259 m2  (powierzchnia okien mierzona z 4 stron). Mycie okien nie wymaga użycia 

technik alpinistycznych. 

W przypadku zaoferowania w ofercie częstszego mycia okien terminy wykonania 

zostaną uzgodnione z kierownikiem obiektu.  

Obowiązkowy termin mycia okien: marzec/kwiecień i wrzesień. 

2.  Sześciokrotne w ciągu roku mycie okien wraz z futrynami i parapetami zewnętrznymi 

w pomieszczeniach kuchennych o powierzchni 16 m2 (powierzchnia okien mierzona             

z 4 stron). Mycie okien nie wymaga użycia technik alpinistycznych. 

3.  Jednokrotne w ciągu roku mycie okien wraz z futrynami i parapetami zewnętrznymi           

o powierzchni 240 m2  w niezamieszkałych pokojach  (powierzchnia okien mierzona            

z 4 stron). Mycie okien nie wymaga użycia technik alpinistycznych. 

4.  Jednokrotne w ciągu roku sprzątanie niezamieszkałych pokoi o powierzchni 900 m2 . 

5.  Mycie opraw punktów świetlnych zdjętych przez elektryka Zamawiającego -  raz na 

kwartał.  

6.  Czterokrotne w ciągu roku koszenie i wywóz trawy (worki na odpady zielone zapewnia 

Wykonawca).  
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7.  Dezynfekcja środkiem odkażającym podłoża pod kontenerami na śmieci jeden raz                 

w tygodniu (po opróżnieniu kontenerów przez firmę wywożącą nieczystości). 

8.  Jeden raz w tygodniu sprzątanie klubu o powierzchni 200 m2 (w tym dwie toalety, 

pomieszczenie kuchenne). Podłoga wyłożona jest parkietem. 

 

IV. Środki,  które zapewni wykonawca usługi w ramach jej wykonania:  

1.  Środki czystości. 

2.  Sprzęt i narzędzia. 

3.  Środki zapachowe do pomieszczeń wc. 

4.  Odzież robocza oraz identyfikatory. 

5.  Worki na śmieci w tym do segregacji odpadów (średnie zużycie miesięcznie): 

a) pojemność - 35 litrów – 500 sztuk 

b) pojemność - 60 litrów – 600 sztuk 

c) pojemność - 120 litrów – 10 sztuk. 

6.  Pojemniki  i szczotki klozetowe – 14 sztuk (wymiana w miarę zużycia). 

7.  Piasek, chlorek wapnia  (akcja zima).  

8.  Skrzynia na piasek, chlorek wapnia. 

 

V. Środki które zapewni zleceniodawca:  

1. Papier toaletowy. 

 

Zamawiający udostępnia bezpłatnie osobom sprzątającym zamykane, samodzielne 

pomieszczenia gospodarcze. 

 

Powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi: 

1. Powierzchnia wewnętrzna – 2.670 m2. 

2. Powierzchnia posesji – 1.692 m2. 

 

Sprzątanie pomieszczeń w hotelu odbywać się będzie od poniedziałku do piątku                

od godziny 800  natomiast  sprzątanie posesji od poniedziałku do niedzieli do godziny 700. 

 

B: Mieszkania służbowe - sprzątanie  codziennie: 

VI. Powierzchnie przewidziane do codziennego sprzątania: 

 

Pokoje 

1. Parkiet - 25 m2. 

2. Panele - 28 m2. 
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3. Okna plastikowe - 2,50 m2 

4. Drzwi balkonowe - 3,70 m2 

5. Drzwi lustrzane w szafie – 3,30 m2 

6. Drzwi – 3,80 m2 

7. Plafoniery – 5 szt 

 

 Przedpokoje 

1. Parkiet – 3,90 m2 

2. Glazura – 3,90 m2  

 

 Kuchnie  

1. Glazura – 12 m2 

2. Kafelki – 6 m2 

3. Zlewozmywak – 2 szt 

4. Kuchenki 4 palnikowe – 2 szt 

5. Lodówki – 2 szt 

6. Stół kuchenny – 2 szt 

7. Szafki wiszące – 2 szt 

8. Szafki stojące – 2 szt 

9. Drzwi – 3,40 m2  

10. Okna plastikowe – 1,80 m2 

11. Lampy wiszące (kule) – 2 szt 

Łazienki  

1. Glazura – 3,40 m2 

2. Kafelki – 20 m2 

3. Wanna – 2 szt 

4. Muszla – 2 szt 

     5. Umywalka – 2 szt 

     6. Drzwi – 2,80 m2 

     7. Lustro – 1,30 m2 

     8. Plafoniera – 1 szt 

     9. Szklane osłony przy wannach – 2 szt 

Balkony – 4,80 m2 (glazura)  

 

VII. W zakres codziennych prac porządkowych wchodzi: 

1. Mycie posadzek, podłóg. 

2. Mycie kafelek.  
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3. Ścieranie kurzu (parapety, meble, kaloryfery).  

4. Opróżnianie i mycie koszy na śmieci, wykładanie ich woreczkami w tym 

pojemników do segregacji śmieci. Wyrzucanie śmieci do odpowiednich kontenerów 

do segregacji odpadów, stojących na posesji. 

5. Konserwacja podłóg (pastowanie, nabłyszczanie). 

  6. Dezynfekcja urządzeń sanitarnych przy użyciu środków dezynfekujących.  

  7. Mycie muszli klozetowych, umywalek, armatury.   

  8. Mycie kuchenek gazowych, zlewozmywaków, mebli kuchennych.  

 

VIII.  Prace wykonywane w terminie uzgodnionym z kierownikiem    obiektu –  

sprzątanie cykliczne:  

1. Grzejniki myte jeden raz w miesiącu. 

2. Lampy + plafoniery - 8 sztuk,  zdjęte przez  elektryka Zamawiającego, myte jeden  

raz na kwartał. 

3. Drzwi z futrynami o powierzchni 10 m2 myte jeden raz w tygodniu. 

4. Rozmrażanie i mycie 2 sztuk lodówek jeden raz w miesiącu.  

5. Czterokrotne w ciągu roku mycie okien o powierzchni 8 m2.  

 

Powierzchnia wewnętrzna mieszkań objęta sprzątaniem  wynosi  129,60 m2.  

 

Sprzątanie mieszkań odbywać się będzie od poniedziałku do niedzieli.  

 

IX. Środki które zapewni wykonawca usługi w ramach jej wykonania:  

1.  Środki czystości. 

2.  Sprzęt i narzędzia.  

3.  Środki zapachowe do łazienek. 

4.  Odzież robocza + identyfikatory. 

5.  Pojemniki i szczotki klozetowe – 2 sztuki (wymiana w miarę zużycia). 

6.  Worki na śmieci o pojemności 35 litrów 60 sztuk (średnie zużycie miesięczne). 

   

X. Środki które zabezpiecza zleceniodawca: 

     Papier toaletowy. 

 

XI. Pozostałe informacje: 

1. Podczas mycia podłóg we wszystkich pomieszczeniach oraz ciągach 

komunikacyjnych personel Wykonawcy zobowiązany jest każdorazowo 

ustawiać znaki ostrzegawcze,  informujące o śliskim podłożu. Podłogi 
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powinny być po umyciu (środkami antypoślizgowymi) niezwłocznie  

osuszone.  

2. W przypadku gdy pojawi się osoba niepełnosprawna, osoba sprzątająca 

powinna w miarę  możliwości pomóc tej osobie tj. ostrzec o trwającym 

sprzątaniu  lub pomóc przemieścić  się. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przeszkoleniu 

pracowników, zatrudnionych do realizacji usługi, ze znajomości  przepisów  

oraz zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o właściwym sposobie 

zachowania się wobec osób niepełnosprawnych.  W przypadku zmiany 

personelu w trakcie obowiązywania umowy, oświadczenie o którym mowa 

powyżej,  należy aktualizować na bieżąco. 

    Szkolenie odbywa się będzie na koszt pracodawcy.  

4. Dyżury przewidziane są tylko w trakcie awarii, remontów itp. 

 

Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi: 

1. Powierzchnia wewnętrzna – 2.799,60 m2. 

2. Powierzchnia posesji – 1.692 m2. 

 

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w budynku i na terenie posesji  z możliwością 

dokonania własnych pomiarów, od poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1200,             

po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem obiektu Panią Edytą Przewłocką 

pod numerem telefonu: 71-328-02-43  lub 71-328-02-71.  

 


