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załącznik nr 3 do SIWZ 
 nr postępowania: BZP.2411.41.2017.JS 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
 
Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych  przewidzianych                       

w budynku  i na posesji przy ulicy Kuźniczej 49/55 we Wrocławiu.   

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,  na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących czynności sprzątania codziennego i sprzątania 

cyklicznego, wskazane w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia w pkt II– VII. 

 

A. Budynek administracyjny: 

 

I. Pomieszczenia administracyjne sprzątane codziennie: 

 

Wykaz pomieszczeń                Powierzchnia objęta codziennym sprzątaniem: 

Pomieszczenia  biurowe  228 m2    -  wykładzina dywanowa,  

 226m2         - linoleum  

 449 m2     - parkiet 

 133 m2     - panele 

 

Pomieszczenie kuchenne w pok. 

nr 100 

    4 m2 – kafle 

 

Ciągi komunikacyjne 294 m2 – lastriko 

 

Portiernia   

 

 10 m2 -  parkiet. 

Szatnie 

      

 

 22 m2 - lastriko,  

 23 m2 – linoleum  

Toalety   

 

125 m2 - lastriko  

 

Łazienki  

 

 15 m2 – kafle, 4 brodziki 

Kafle ścienne   

 

 47 m2 

Pomieszczenia Działu  228 m2 – lastriko 
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Infrastruktury Technicznej: 

 

  92 m2 – wykładzina zmywalna 

    5 m2 – pomieszczenie wc - kafle 

Sala gimnastyczna  

 

218 m2 – tarket  

Pokój trenerów 10 m2 - linoleum  

 

Pomieszczenia biurowe Działu 

Spraw Studenckich nr 18-20 

131 m2 – płytki ceramiczne 

  65 m2 – parkiet 

72 m2 – okna i szklane drzwi (powierzchnia mierzona 

z dwóch stron) 

Pomieszczenia   Biura Karier 2 m2 – wiatrołap – płytki ceramiczne 

29 m2 – przedsionek, pomieszczenia biurowe – płytki 

ceramiczne 

  51 m2 – pomieszczenie biurowe – wykładzina  

dywanowa 

 10 m2 – schody – płytki ceramiczne 

   2 m2 – pomieszczenie wc – płytki ceramiczne 

 53 m2 – okna, ścianka przeszklona, wiatrołap (mycie 

powierzchni zewnętrznej z wysięgnika) 

Magazynek gospodarczy  

 

 10 m2 - linoleum 

Posesja:                                             

 

    803 m2 - płyty chodnikowe,                                                          

    180 m2 – rabata z iglakami (kora)                             

 3.290 m2 –parking (trawnik, asfalt, żwir, ubita ziemia                     

Razem posesja:                                           4.273 2                                                                                  

 

II.  W zakres prac porządkowych – sprzątanie codzienne wchodzi: 

Odkurzanie lub zamiatanie a następnie mycie podłóg 

Mycie z dwóch stron mat pod biurkami 

Mycie kafli, lamperii 

Ścieranie kurzu  (parapety, kaloryfery, meble, poręcze). 

mycie kafli podłogowych, 2 zlewozmywaków, baterii,  lady kuchennej, ociekacza naczyń 

w pomieszczeniu kuchennym w pokoju nr 100 

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

pojemników do segregacji śmieci.  

Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, armatury w tym suszarek do rąk na 

pierwszym piętrze. 
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Wykładanie papieru toaletowego, ręczników, uzupełnianie pojemników na mydło 

(BIEŻĄCE UZUPEŁNIANE SRODKÓW W CZASIE DYŻURU OSOBY SPRZATAJĄCEJ) 

Mycie poręczy, barierek, cokołów w ciągach komunikacyjnych 

Zamiatanie posesji, grabienie trawników, zbieranie i wywóz liści, trawy. Usuwanie 

chwastów z płyt chodnikowych, wzdłuż nasadzonych krzewów, krawężników oraz na 

schodach i tarasie.  

Mycie sali gimnastycznej środkiem przeznaczonym do pielęgnacji wykładzin w halach 

sportowych. 

 

III. Prace wykonywane w terminie uzgodnionym z kierownikiem obiektu –   

sprzątanie cykliczne: 

 

Dwukrotne w ciągu roku mechaniczne czyszczenie wykładzin dywanowych o powierzchni 

283 m2 (metraż został ujęty  w części I – powierzchnie przeznaczone do codziennego 

sprzątania) 

Mycie opraw świetlnych zdjętych przez elektryka Zamawiającego – jeden raz w roku 

Mycie drzwi i futryn - jeden raz w miesiącu 

Dwa razy w roku pranie 4 zasłon prysznicowych 

Dwa razy w roku mycie obustronne luksferów  na klatce schodowej o powierzchni 52 m2  

(mycie powierzchni zewnętrznej odbywa się  z wykorzystaniem  wysięgnika) 

Sprzątanie  pomieszczenia na kontenery  na śmieci o powierzchni 6 m2  jeden raz              

w tygodniu 

Przycinanie i podlewanie krzewów - w miarę potrzeb 

Uzupełnianie kory na rabatach – w miarę potrzeb 

Raz w roku malowanie pasów - miejsc parkingowych 

Sprzątanie tarasu i schodów zewnętrznych o powierzchni 600m2  - 1 raz na kwartał 

Dwukrotne w roku obustronne mycie okien wraz z futrynami  o powierzchni 526 m2 – 

mycie z drabin.  

Obowiązkowy termin mycia okien: marzec/kwiecień i wrzesień. 

Powierzchnie okien mierzone z dwóch stron. 

Doczyszczanie  z dwóch stron mat pod biurkami – jeden raz w miesiącu. 

Nabłyszczanie podłóg wyłożonych linoleum– dwa  razy  w miesiącu. 

     W Sali gimnastycznej maszynowe czyszczenie podłogi z użyciem środka 

antypoślizgowego raz na kwartał. Maszyna czyszcząca musi posiadać gumowe kółka oraz 

być wyposażona  w funkcję jednoczesnego  zmywania i osuszania.  

Mycie i dezynfekcja  wyposażenia  sali gimnastycznej (drabinki, kosze, karimaty, 

materace) raz na  miesiąc.    
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Koszenie i wywóz trawy – jeden raz w miesiącu (od kwietnia do października)   

Mycie części chodnika – płyty-w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca (wzdłuż całego 

budynku od strony ul. Kuźniczej) 

 

Codzienne  sprzątanie  pomieszczeń odbywać się będzie od poniedziałku do piątku               

do  godziny 730  lub po godzinie 1600  natomiast sprzątanie posesji  odbywać się będzie od 

poniedziałku do niedzieli do godziny 700.  

 

W okresie zimowym sprzątanie posesji obejmuje  odśnieżania chodników            

i   parkingu, skuwanie lodu, posypywanie piaskiem i solą do godziny 700 oraz 

powtarzanie czynności w zależności od panujących warunków atmosferycznych. 

W godzinach od  730 do 1600  cała powierzchnia parkingu zajęta jest przez 

zaparkowane samochody więc odśnieżanie jest utrudnione. Usuwanie śniegu 

odśnieżarką możliwe jest tylko w godzinach   od 16 00  do 700.  

Do prawidłowego wykonania usługi konieczna jest odśnieżarka spalinowa. 

 

B:  INSTYTUT GEOGRAFII i ROZWOJU REGIONALNEGO  
 
IV. Pomieszczenia dydaktyczne 

 
Sprzątanie codzienne: 
 

Nr sali Powierzchnia 

w m2 

Zakres sprzątania 

220 54,8 
1. Mycie i konserwacja podłóg (nabłyszczanie wg 
potrzeb) 

229 54,8 2. Odkurzanie powierzchni wykładzinowych 

327 54,8 
3. Wycieranie kurzu z ławek i stołów (mycie wg 
potrzeb) 

321 109,0 

4. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci i 

wykładanie ich woreczkami w tym pojemników 

do segregacji śmieci 

326 25,8 5. Codzienne mycie tablic i płukanie gąbek 

305 30,0 6. Mycie futryn i drzwi 1 x w miesiącu 

  7. Mycie punktów świetlnych zdjętych przez elektryka 
Zamawiającego 1x w roku 

  8. Odkurzanie szaf i map oraz plansz (1x w tygodniu) 

  9. Likwidacja pajęczyn (na bieżąco) 

Razem m2 329,2  

 
Podłogi w pomieszczeniach dydaktycznych wyłożone są  parkietem. 
 

V. Pomieszczenia pracownicze 
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Nr sali 
Powierzchnia 

w m2 
Zakres sprzątania 

222 25,8 Sprzątanie 2 razy w tygodniu : 

223 15,5 1. ścieranie kurzu na biurkach, szafach, stołach, 
półkach 

227 15,5 2. odkurzanie wykładziny 

228 25,8 3. mycie podłóg na wilgotno (nabłyszczanie zgodnie z 
potrzebami) 

230 
324 

 7,5 
 8,0 

4. mycie punktów świetlnych zdjętych przez elektryka 
Zamawiającego 1 x w roku 

325 25,8 5. mycie drzwi i parapetów 1 x w miesiącu 

221  8,0 6. odkurzanie kaloryferów1x w miesiącu 
        226  8,0 7. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci i 

wykładanie ich woreczkami w tym pojemników 
do segregacji śmieci 

  8. likwidacja pajęczyn (na bieżąco) 

Razem m2 139,9  
 
Wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem sali  nr 230 (panele) wyłożone są parkietem. 
 
   VI. Pozostałe pomieszczenia Instytutu:  
 

Rodzaj 
Powierzchni

a 
w m2 

Zakres sprzątania 

Toalety – lastriko (II 
i III p.) 

52,0 

codzienne sprzątanie (mycie podłóg, ceramiki 

sanitarnej, kafli, opróżnianie koszy na śmieci, 

dezynfekcja pomieszczeń, ścieranie kurzu itp.) 

Korytarz – lastriko 
(II p.) 

82,0 

codzienne mycie podłóg, konserwacja i 

nabłyszczanie, ścieranie kurzu, opróżnianie koszy 

na śmieci w tym pojemników do segregacji śmieci, 

mycie powierzchni przeszklonych (gabloty itp.) 

Korytarz – lastriko 
(III p.) 

82,0 

codzienne mycie podłóg, konserwacja i 

nabłyszczanie, odkurzanie wykładziny, ścieranie 

kurzu, opróżnianie koszy na śmieci w tym 

pojemników do segregacji śmieci, mycie 

powierzchni przeszklonych (gabloty, itp.) 

Schody wewnętrzne - 
lastriko 

34,0 
codzienne mycie i bieżąca konserwacja, 

wycieranie poręczy 

Razem m2      250,0  
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Okna 125,0 dwukrotne w roku obustronne mycie okien wraz 

futrynami.  

Obowiązkowy termin mycia okien: 

marzec/kwiecień i wrzesień 

Powierzchnie okien mierzone   z dwóch stron. 

Luksfery   23,0 codzienne wycieranie kurzu, mycie -  2 razy w 

roku 

 
 
 VII. Dyżur codzienny obejmujący cały budynek pełniony będzie od   

poniedziałku  do piątku  w godzinach od 1200   do 1400  (zakres prac: 

uzupełnianie pojemników na mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier 

toaletowy, opróżnianie pojemników do segregacji śmieci, usuwanie 

awarii itp.). 

VIII.   Maszynowe czyszczenie korytarzy i podestów oraz nakładanie polimerów 

co najmniej 6 razy w trakcie realizacji umowy (dwa razy  w roku), 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

 
IX.      Środki, które zapewni wykonawca usługi w ramach realizacji zlecenia: 

1.  Środki czystości. 

2.  Środki zapachowe- dezynfekujące do pomieszczeń wc. 

3.  Sprzęt i narzędzia. 

4.  Farba do malowania pasów na parkingu. 

5.  Kora do uzupełniania podłoża pod krzewami–ok. 100 worków o pojemności  

120 litrów. 

6.  Odśnieżarka spalinowa. 

7.  Odzież robocza i identyfikatory. 

8.  Worki na śmieci w tym do segregacji śmieci  (średnie zużycie miesięczne): 

      a)  60 litrów – 90 sztuk, 

      b) 35 litrów – 60 sztuk, 

      c) 120 litrów – 60 sztuk. 

9.  Piasek i sól (akcja zima). 

10.  Skrzynia na piasek i sól. 

11.  Papier toaletowy o przekroju 19 cm, dwuwarstwowy, biały miękki, 

bezzapachowy gramatura 34-39g/m2 – co najmniej 145 rolek miesięcznie,  

12.  Ręczniki papierowe składane – gofrowane, miękkie, bezzapachowe  (20 

zgrzewek w kartonie), gramatura 34-39g/m2 - co najmniej 15 kartonów 

miesięcznie. 

13.  Mydło w płynie z lanoliną – co najmniej 5 pojemników  5 litrowych. miesięcznie. 
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Sprzątanie odbywać się będzie od poniedziałku do niedzieli  w godzinach ustalonych                                    

z administratorem obiektu, godziny pożądane:  po godz.  1800  lub  do godz. 730. 

 
Do nabłyszczania podłóg  w całym budynku można używać tylko środków 

antypoślizgowych. 

 
Opróżnianie i mycie koszy na śmieci  w tym pojemników do segregacji odpadów oraz 

wykładanie ich woreczkami (dotyczy całego budynku).  

Wyrzucanie odpadów do odpowiednich pojemników do segregacji stojących na posesji.  

Zamawiający jest wytwórcą i posiadaczem odpadów wytwarzanych w obiekcie i na 

posesji. Są one na bieżąco usuwane z posesji, na koszt Zamawiającego, przez firmy 

specjalistyczne, zajmujące się wywozem odpadów komunalnych.  

 
Od 15 lipca do 15 września  sale dydaktyczne w Instytucie Geografii i Rozwoju 
Regionalnego wyłączone są ze sprzątania. 
 
 
Podczas mycia podłóg we wszystkich pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych 

personel Wykonawcy zobowiązany jest każdorazowo ustawiać znaki ostrzegawcze,  

informujące o śliskim podłożu. Podłogi powinny być po umyciu (środkami 

antypoślizgowymi) niezwłocznie  osuszone.  

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. 

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. 

 
Zamawiający udostępnia bezpłatnie pracownikom firmy sprzątającej  zamykany boks 

gospodarczy.  

Łączna powierzchni objęta sprzątaniem w całym budynku wynosi: 

a) powierzchnia wewnętrzna 4.005,10 m2 . 

b) powierzchnia posesji – 4.273 m2 

c) powierzchnia tarasu i schodów zewnętrznych – 600 m2 
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Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w budynku przy ulicy Kuźniczej  49/55, z możliwością 

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

po uprzednim kontakcie telefonicznym  z kierownikiem obiektu panem Stanisławem Kluzą 

pod numerem telefonu: 375-26-99  lub   605- 886 -140.  

       
 

 


