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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Wykaz pomieszczeń oraz zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach 

Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Przybyszewskiego 65 we Wrocławiu. 

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 

o pracę, osób wykonujących wszystkie czynności sprzątania codziennego i cyklicznego 

przedstawione w Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

I. Pomieszczenia dydaktyczne 

 
Piętro/ 

numer sali 

Powierzchnia Zakres sprzątania 

110 51 m2 Codziennie: zamiatanie i mycie podłóg; wycieranie 

kurzu i dezynfekcja ławek/stołów, szafek i parapetów; 

opróżnianie koszy na śmieci; mycie tablic. 

1x w tygodniu mycie i dezynfekcja futryn, drzwi, 

klamek. 

111 13,3 m2 

407 
37,3 m2  

 Razem: 101,6 m2   

 

Rodzaj podłoża: kafle i 

PCV tarkett 

 
II.  Pozostałe pomieszczenia 

 
Rodzaj pomieszczenia – 

numer 

Powierzchnia Zakres sprzątania 

Klatka schodowa  

 

 

54,7 m2 

 

Rodzaj podłoża: kafle 

Codziennie: zamiatanie, mycie schodów, 

poręczy i parapetów; dezynfekcja 

poręczy. 

Co najmniej 2 x w roku doczyszczanie 

schodów, zgodnie ze złożoną ofertą. 

Klatka schodowa  

 

 

86,9 m2 

 

Rodzaj podłoża: kafle 

 

Codziennie: zamiatanie, mycie schodów, 

poręczy i parapetów; dezynfekcja 

poręczy. 

Co najmniej 2 x w roku doczyszczanie 

schodów, zgodnie ze złożoną ofertą. 

Korytarze 

 

 

165,4 m2 

 

Rodzaj podłoża: kafle 

 

Codziennie: zamiatanie i mycie podłogi;  

ścieranie kurzu z parapetów, czyszczenie 

i dezynfekcja drzwi, futryn, klamek. 

Co najmniej 2 x w roku doczyszczanie 

korytarzy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

Toalety  41,6 m2 

 

Rodzaj podłoża: kafle 
 

Codziennie: mycie podłóg, toalet, 

armatury sanitarnej, płytek, luster, 



dezynfekcja, uzupełnianie papieru 

toaletowego, mydła itd. 

Magazyn – 001, 002, 003, 

004, 005 

Razem: 55,2 m2 

 

Rodzaj podłoża: kafle 
 

1x w miesiącu generalne sprzątanie 

(ścieranie kurzu z półek, zmycie i 

zakonserwowanie podłóg) 

Próby glebowe - 006 11,9 m2 

 

Rodzaj podłoża: kafle 
 

Codziennie: zamiatanie. 

1x w tyg. mycie podłogi i ścieranie kurzu. 

Pracownia techniczna – 

209 

9,8 m2 

 

Rodzaj podłoża: kafle 
 

2 x w tyg.: mycie podłogi. 

Codziennie: dezynfekcja drzwi, futryn, 

klamek 

Pracownia studencka KBTE 

– 218 

17,6 m2 

 

Rodzaj podłoża: 

wykładzina 

dywanowa 
 

2 x w tyg. odkurzenie wykładziny, starcie 

kurzu z regałów, parapetów, stołów i biurek 

Codziennie: dezynfekcja drzwi, futryn, 

klamek 

Pracownia KBTE - 302 18,6 m2 

 

Rodzaj podłoża: 

wykładzina 

dywanowa 

2 x w tyg. odkurzenie wykładziny, starcie 

kurzu z regałów, parapetów i stołów. 

 

Biblioteka  – 311 

 

15,7 m2 

 

Rodzaj podłoża: PCV 

tarkett 

 

1x w tyg.: mycie podłogi, ścieranie kurzu ze 

stołu, biurka, parapetów i regałów. 

Portiernia 16,3 m²  

 

Rodzaj podłoża: 

tarkett 

- tak jak korytarze 

Codziennie: dezynfekcja biurka/blatu 

Apartament gościnny - 

211 

32,9 m² 

 

Rodzaj podłoża: kafle 

oraz wykładzina 

dywanowa 

Codziennie: dezynfekcja klamek, 

zamiatanie i mycie podłogi w kuchni i na 

korytarzu, sprzątanie łazienki, ścieranie 

kurzu na parapetach, blatach i stołach; 

odkurzanie wykładziny w zależności od 

zabrudzenia. 

Po zwolnieniu przez gości: dezynfekcja 

drzwi, futryn, klamek, blatów, łazienki. 

Pranie pościeli i ręczników. 

Pracownia zoologii gleby - 

202 

11,4 m² 

 

Rodzaj podłoża: 

wykładzina 

dywanowa 

-3 x w tyg. odkurzenie wykładziny 

Codziennie: dezynfekcja drzwi, futryn, 

klamek 

Zaplecze w/w pracowni - 

203 

5,6 m² 

 

Rodzaj podłoża: kafle 

Codziennie: mycie podłogi i ścieranie 

kurzu, dezynfekcja drzwi, futryn, 

klamek 

Pracownia mikroskopowa - 

304 

12,8 m² 

 

Rodzaj podłoża: 

Codziennie: odkurzanie wykładziny i 

ścieranie kurzu, dezynfekcja drzwi, 



wykładzina 

dywanowa 

futryn, klamek 

Pokoje: 102, 103, 104 i 

112 

50,0 m² 

 

Rodzaj podłoża: 

tarkett oraz kafle 

2 x w tygodniu mycie podłogi i starcie 

kurzu z półek i parapetów 

Pokoje: 102 i 103 - codziennie: 

dezynfekcja drzwi, futryn, klamek 

Pokoje pracowników – 

numery: 204, 205, 206, 

210, 301, 303, 305, 

306, 307, 401, 402, 403 

198 m²                                              

Rodzaj podłoża: 

wykładzina 

dywanowa 

 

- odkurzanie 1 raz w tygodniu 

Prace ogólne - dotyczy całego   

budynku 

pajęczyny należy usuwać na bieżąco; 

kosze na śmieci sprawdzać codziennie 

i w razie potrzeby opróżniać oraz myć; 

wyrzucać śmieci wystawione w 

workach przed pokojami pracowników;  

kaloryfery, lamperie, kratki 

wentylacyjne, drzwi wejściowe 

(3 sztuki) – codziennie zdezynfekować 

klamki 1 raz w miesiącu wyczyścić 

 

III.  Prace wykonywane cyklicznie, w terminie  uzgodnionym                   

z kierownikiem obiektu: 

1. Dwukrotne w ciągu roku dwustronne mycie  okien o powierzchni 112 m2 z futrynami oraz 

parapetami zewnętrznymi  i wewnętrznymi, w terminach uzgodnionych z kierownikiem 

obiektu (powierzchnia mierzona z jednej strony). 

2. 1 x w roku pranie wykładzin dywanowych – powierzchnia ok. 273,4 m². 

3. 1 x w roku pranie krzeseł tapicerowanych (143 sztuki), foteli tapicerowanych (10 sztuk) oraz 

doczyszczanie krzeseł pokrytych tworzywem sztucznym (5 sztuk) oraz ławek drewnianych 

(6 sztuk). 

4. 2 x w roku umycie daszków nad wejściami do budynku (2 sztuki) o powierzchni ok. 2 m2  i na 

wysokości ok. 3,5  metra. 

5. 2 x w roku mycie żaluzji zewnętrznych na parterze budynku – powierzchnia ok. 25 m² 

6. Co najmniej sześć razy w trakcie realizacji umowy (dwa razy w roku)  maszynowe 

doczyszczanie  kafli podłogowych na klatkach schodowych oraz korytarzach o łącznej 

powierzchni 307 m2, zgodnie ze złożoną ofertą. 

 
IV. Środki zapewniane do realizacji zamówienia przez Wykonawcę/ 

Zamawiającego: 
 

środki dostarczane przez Wykonawcę: środki dostarczane przez Zamawiającego: 

środki czystości, papier toaletowy, 

płyn do dezynfekcji wiruso-                  

i bakteriobójczy na bazie alkoholu 

ręczniki papierowe 



kostki zapachowe do spłuczek 

worki na śmieci (20 L, 35 L, 60 L) 

mydło w płynie 

sprzęt i narzędzia (odkurzacz, nowe mopy 

+ regularna wymiana zużytych końcówek, 

nowe ścierki + regularna wymiana 

zużytych, szczotki do zamiatania z 

szufelkami, nowe wiadra, szczotka na 

długim wysięgniku do pajęczyn, 

kilkustopniowa drabina;  

 

odzież robocza (w tym m.in. rękawice 

ochronne) i identyfikatory 

 

 
V. 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 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. Zamawiający bezpłatnie udostępnia pracownikom świadczącym usługę samodzielne, 

zamykane  pomieszczenie gospodarcze. 

5. Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do energii elektrycznej i wody, niezbędnych do 

prawidłowej realizacji usługi. 

6. Odpady należy wyrzucać do odpowiednich kontenerów do segregacji śmieci, 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. 

7. Sprzątanie pomieszczeń – od poniedziałku do soboty do godziny 800 lub po godzinie 1800. 

     

Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi  1 059,5 m2 
 

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej z możliwością dokonania własnych pomiarów  

od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 12:00, po uprzednim kontakcie z Panem  

Pawłem Śliwą  pod numerem telefonu: 71-375-62-52 lub 572-670-416. 


