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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PORZĄDKOWYCH 

NA TERENIE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI  I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 

- ZAKŁADU KLIMATOLOGII I OCHRONY ATMOSFERY PRZY UL. KOSIBY 8  

WE WROCŁAWIU 

 
I. POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO CODZIENNEGO SPRZĄTANIA: 

 

1. Pomieszczenia dydaktyczne i biurowe (sale wykładowe i seminaryjne, pracownia  

    komputerowa, czytelnia i wypożyczalnia biblioteki, obserwatorium, poczekalnia dla 

    studentów, sekretariat, portiernia) o powierzchni: 

    -   67 m2  -  parkiet (stosowanie środków do pielęgnacji podłóg drewnianych) 

    -   154 m2 - podłogi zmywalnej (linoleum), nakładanie polimeru 2 x w roku 

    -   33 m2  - kafle 

2. Pomieszczenia pracownicze (nr: 16, 18, 21, 23, 24, 25,26,27, 29a, 30, 32, 32a, 33, 

35): 

    -   85 m2 – parkiet (stosowanie środków do pielęgnacji podłóg drewnianych) 

    -   76 m2 - podłoga zmywalna (linoleum), nakładanie polimeru 2 x w roku 

    -   24 m2 - wykładzina dywanowa 

3. Ciągi komunikacyjne: 

    -   15 m2  - parkiet (stosowanie środków do pielęgnacji podłóg drewnianych) 

    -   90 m2 - podłoga zmywalna (linoleum, lastriko)  

    -   13 m2   - kafle 

4. Toalety o powierzchni 14 m2 - kafle  

 

Zakres codziennych prac porządkowych: 

 Zamiatanie, mycie podłóg, posadzek i wykładzin zmywalnych 

 Ścieranie kurzu (parapety, kaloryfery, meble, drzwi, futryny) 

 Opróżnianie i mycie koszy na śmieci (26 szt.) oraz wykładanie ich workami foliowymi, 

w tym pojemników do segregacji odpadów. Wyrzucanie odpadów  do odpowiednich 

pojemników do segregacji śmieci, stojący na posesji. 

 Mycie muszli klozetowych, umywalek, luster i urządzeń sanitarnych 

 Dezynfekcja urządzeń sanitarnych 

 Mycie zlewu w poczekalni studenckiej (pom. 22) 

 Uzupełnianie środków czystości (papier toaletowy, ręczniki, mydło) 

 

Do pielęgnacji  podłóg  można używać tylko środków antypoślizgowych. 



Polimery muszą być nakładane po uprzednim usunięciu poprzedniej warstwy 

polimeru. 

 

II. POWIERZCHNIE DO SPRZĄTANIA 1 X W TYGODNIU 

1. Zamiatanie poddasza i schodów na strych – (pom. nr 34)  9 m2 - podłoga drewniana 

2. Zamiatanie warsztatu - 42 m2  - podłoga drewniana, odkurzanie podłogi i ścian, mycie 

parapetów, kabiny prysznicowej oraz mycie umywalki i kafli (1m2) 

3. Mycie kafli ściennych w toaletach i poczekalni dla studentów (nr 22), pow. kafli 60 m2 

4. Odkurzanie wykładzin dywanowych (nr 16,29a), pow. 24 m2 

5. Mycie luster pow. ok. 1,5 m2  

 

III. PRACE WYKONYWANE W CYKLU,  W TERMINIE UZGODNIONYM 

       Z  KIEROWNIKIEM OBIEKTU 

1 x na miesiąc – mycie podłogi w serwerowni nr 19, pow. kafli 10 m2  

                                    (w pierwszym  tygodniu każdego miesiąca) 

1 x na miesiąc – mycie podłóg i ścieranie kurzu w pomieszczeniach biblioteki                                   

                        (nr 11a, 11b, 11c), pow. PCV 33 m2  

                        (w pierwszym tygodniu każdego  miesiąca) 

1 x na miesiąc – mycie podłogi i ścieranie kurzu w archiwum nr 17, pow. PCV 16 m2  

                         (w pierwszym  tygodniu każdego m-ca) 

1 x na kwartał – mycie drzwi w obiekcie o pow. 250 m2 

                        (w ostatnią dekadę kwartału) 

1 x na kwartał – mycie kafli ściennych w ciągach komunikacyjnych o  pow. 26 m2 

                        (w ostatnią dekadę kwartału) 

1 x na kwartał – usuwanie zabrudzeń na ścianach (farba zmywalna) w ciągach 

                        komunikacyjnych, pow. 110 m2   

                        (w ostatnią dekadę kwartału) 

1 x na kwartał – mycie podłogi i ścian w kotłowni (nr 2), pow. glazury 54 m2 

                                     (w ostatnią dekadę kwartału) 

2 x w roku – pranie wykładzin dywanowych, pow. 24 m2  

                   (w kwietniu oraz w we wrześniu – po umyciu okien) 

2 x w roku – obustronne mycie okien w całym obiekcie o powierzchni 210 m2 (w kwietniu 

oraz we wrześniu) - powierzchnia okien mierzona z dwóch stron. Okna 

zespolone, nie wymagają użycia technik alpinistycznych (konieczna drabina). 

2 x w roku – sprzątanie pomieszczeń magazynowych (nr 7,8,9), pow. 70 m2 PCV 

2 x w roku – mycie drzwi wejściowych, pow. 10 m2  

 



IV. POKOJE GOŚCINNE (nr 31, 31a, 31b) 
 
Każdorazowo po opuszczeniu pokoi przez gości (ok. 20-30 razy w roku): 

-  opróżnianie i mycie koszy na śmieci (2szt.), wyłożenie nowego worka 

-  mycie zlewu, kuchenki oraz szafki pod zlewem 

-  zamiatanie i mycie podłóg, pow. 40 m2 PCV 

-  mycie armatury sanitarnej oraz glazury (17 m2) w łazience 

-  mycie lustra 

-  wycieranie kurzu z mebli, parapetów oraz kaloryferów 

 

V. POSESJA 
 
1. 2 x w tygodniu (wtorek, piątek) - sprzątanie chodników zewnętrznych wokół posesji -   

170 m2.  

    2 x w tygodniu (wtorek, piątek) - sprzątanie chodników, dróg i dojść do budynku - 

wewnętrznych - 150 m2.   

 W przypadku zaoferowania w ofercie  częstszego sprzątania  chodników zewnętrznych 

wokół posesji  oraz chodników, dróg i dojść do budynku - wewnętrznych, usługa 

wykonywana będzie w każdy poniedziałek, środę i czwartek.  

 2. W okresie jesiennym – w godzinach wczesnorannych  codzienne zamiatanie chodnika 

przed budynkiem oraz ścieżki od wejścia głównego do bramki – ze względu na 

osypujące się  igliwie z rosnącego przy ścieżce modrzewia. 

3. W półroczu zimowym codzienne (od poniedziałku do niedzieli) odśnieżanie chodników, 

skuwanie lodu, posypywanie piaskiem w godzinach wczesnorannych, oraz dodatkowo 

powtórzenie tych czynności w zależności od warunków atmosferycznych. 

4. Koszenie i wywóz  trawy z pow. 7500 m2,  co 3 tygodnie w okresie od początku 

kwietnia do końca października. 

5. Grabienie i wywóz  liści –w okresie jesiennym 1 x w tygodniu. 

6. Usuwanie  z terenu posesji  spadłych owoców – 4 x w sezonie jesiennym. 

7. Dbałość o klomby o pow. ok. 60 m2  (pielęgnacja roślin: nawożenie, usuwanie 

obumarłych roślin, przycinanie krzewów, w razie potrzeby podlewanie   roślin). 

8. Usuwanie przyciętych gałęzi, krzewów – 1 x w tygodniu. 

9. Zamiatanie opaski betonowej wokół budynku, pow. 40 m2 – 1 x w tygodniu (w każdy 

poniedziałek). 

10. Opróżnianie koszy na śmieci oraz popielniczki – 2 x w tygodniu. 

 

 

 

 



 

Środki, które zapewni Wykonawca usługi w ramach jej wykonania: 

 Środki czystości  

 Środki zapachowe do pomieszczeń wc  

 worki na śmieci – średnio 560 sztuk miesięcznie 

 Środki dezynfekcyjne 

 Sprzęt i narzędzia do wykonywania usługi 

 Odzież robocza niezbędna do wykonania usługi 

 Identyfikatory 

 Piasek do zimowego utrzymania dróg 

 Skrzynia na piasek 

Środki, które zapewnia Zleceniodawca: 

 Papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie 

 

Sprzątanie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w sposób następujący: 

- sprzątanie pomieszczeń pracowniczych od godziny 1700 do godziny 2000 (pkt I ppkt 2) 

- sprzątanie pomieszczeń dydaktycznych i biurowych, ciągów komunikacyjnych, toalet           

w godzinach od 500 do godziny 800 (pkt I  ppkt 1, 3, 4) 

 

Zamawiający zapewnia osobom  sprzątającym zamykane pomieszczenie gospodarcze. 

 

Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi  9.498,50m2  w tym: 
 
a) powierzchnia wewnętrzna  –  1.554,50 m2  

b) powierzchnia  posesji  – 7.920 m2 

 

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w budynku z możliwością  dokonania własnych 

pomiarów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000  do 1200   po uprzednim 

kontakcie telefonicznym z kierownikiem Panią Ewą Mizią-Godek pod numerem 

telefonu: 71-372-94-97 wew. 208. 


