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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Postępowanie nr BZP.2711.39.2020.GK 

 

Opis Przedmiotu zamówienia 

 

Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wraz z obsługą 

szatni, przewidzianych w budynku Wydziału  Filologicznego  przy  pl. 

Nankiera 15b,  ul. Grodzkiej 12  we Wrocławiu. 

 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę,  na podstawie 

umowy o pracę,  osób wykonujących wszystkie czynności sprzątania przedstawione           

w Opisie przedmiotu  zamówienia. 

 
I. Powierzchnie przeznaczone do sprzątania:  

 
1.  Pomieszczenia dydaktyczne i biurowe o powierzchni: 

 a) 810 m2 – linoleum, kamień -  nabłyszczanie 1 raz w    kwartał, 

     b)  2.272 m2 - parkiet, 

     c)  365 m2 - wykładzina dywanowa,  

     d)  1.972 m2  - panele. 

2.  Ciągi komunikacyjne  o powierzchni 2.456 m2 - kafle, nabłyszczanie jeden raz             

na kwartał. 

3.  Szatnia o powierzchni 35 m2 – płyty kamienne. 

4.  Toalety o powierzchni 225 m2 - kafle. 

5.  Powierzchnie oszklone – 60 m2 - drzwi, gabloty, ścianki. 

6.  Kafle  ścienne o powierzchni 550 m2.  

7.  Lustra w toaletach o powierzchni 22 m2.  

8.  Portiernia o powierzchni: 

a) 15 m2 - linoleum, nabłyszczanie  jeden raz na kwartał, 

b)  5 m2 – panele.  

9.  Lokal użytkowy w piwnicy o powierzchni 74 m2 - kafle. 

10. Posesja o powierzchni: 

 a)  942 m2 –kostka brukowa, płyta chodnikowa, rabaty, trawa, 

     b)  811 m2 - dziedziniec – kostka brukowa,  rabaty, płyty marmurowe, 

     c)  329 m2 - podwórko - kostka brukowa, rabaty, 

     d)  619 m2 – parking – kostka brukowa, rabaty, 

     e)  fontanna – kamień i marmur. 
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II. W zakres codziennych prac porządkowych wchodzi (sprzątanie codzienne):  

 
1.  Mycie podłóg, posadzek, wykładzin zmywalnych z użyciem środka dezynfekującego. 

2.  Mycie kafelek, luster (jeden raz w tygodniu). 

3.  Mycie drzwi i podłogi  kabiny  windy. 

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

5.  Mycie poręczy, barierek, cokołów. 

6.  Mycie tablic w salach wykładowych. 

7.  Odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych dwa razy w tygodniu. 

8.  Zalewanie kratek ściekowych wodą z dodatkiem środka dezynfekującego. 

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

pojemników do segregacji śmieci. Odpady muszą być wyrzucane do odpowiednich 

kontenerów stojących na posesji. 

10.  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.  

11. Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury. 

12.  Wykładanie papieru toaletowego, ręczników papierowych, uzupełnianie  mydła. 

13. Zakres codziennych prac porządkowych w podczas stanu epidemii COVID-19: 

1. Po zakończeniu zajęć należy przewietrzyć salę przed rozpoczęciem kolejnych zajęć 

przez 15 minut. W przypadku zmiany grupy lub prowadzącego przebywających w 

danym pomieszczeniu należy zdezynfekować powierzchnie robocze 

wykorzystywane przez osoby                    w pomieszczeniu. Powierzchnie powinny 

być zdezynfekowane po zakończeniu ich wykorzystywania w danym dniu lub przed 

rozpoczęciem ich użytkowania. 

2.  Pomieszczenia sanitarne ( toalety) należy sprzątać co dwie godziny. 

3. Należy regularnie dezynfekować klamki w drzwiach wejściowych, toaletach, 

poręcze  oraz przyciski w windzie raz na 3 godziny. 

4. Należy na bieżąco uzupełniać stacjonarne i przenośne pojemniki do dezynfekcji rąk 

odpowiednim płynem. 

     W okresie ogłoszonej epidemii dyżur pracownika od poniedziałku do niedzieli w 

godzinach od 800 do 2000. 

14.  Zamiatanie posesji, grabienie trawników, czyszczenie odwodnienia liniowego i kratek  

odpływowych, sprzątanie fontanny. 

15.  W okresie zimowym codzienne od poniedziałku do niedzieli, odśnieżanie chodników               

i dojść do budynków, skuwanie lodu, posypywanie ciągów komunikacyjnych  np. 

piaskiem lub innym dopuszczalnym środkiem przed rozpoczęciem pracy, oraz 

dodatkowo powtarzanie czynności w zależności od warunków atmosferycznych.  
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Do pastowania należy stosować tylko pastę antypoślizgową.  

 

 
III. Prace wykonywane w terminie uzgodnionym z kierownikiem    obiektu – 

sprzątanie  cykliczne: 

 

1. Sprzątanie strychu o powierzchni 371 m2 – jeden raz w roku  (podłoga drewniana). 

2.  Co najmniej dwukrotne w ciągu roku mycie okien drewnianych, zespolonych wraz                    

z futrynami i parapetami o powierzchni  2.400 m2, zgodnie ze złożoną ofertą. 

Powierzchnia okien podana z dwóch stron, jest to cała powierzchnia przeznaczona do 

mycia. W przypadku zaoferowania częstszego mycia okien termin także określi 

kierownik obiektu.  

3.  Dwukrotnie w ciągu roku mycie jednego  okna-witrażu z wysięgnika  o powierzchni  

    94 m2   (powierzchnia podana z dwóch stron). 

4.  Dwukrotne w ciągu roku pranie wykładzin dywanowych (metraż ujęty w ust. I) 

5.  Mycie   punktów świetlnych zdjętych przez elektryka Zamawiającego  - jeden raz                   

w roku.  

6.  Mycie drzwi i futryn o powierzchni 1.254 m2  - trzy  razy w roku.  

7.  Dwukrotne w ciągu roku mycie bramy wjazdowej i drzwi wejściowych o powierzchni  

    36 m2 .  

8.  Jednokrotne w ciągu roku mycie zewnętrznych lamp wiszących na budynku (19 sztuk  

na wysokości 3-4 metrów, 3 stojące wysokość 4 metry, 5 sztuk małych). 

9.  Dwukrotne w ciągu roku mycie kamiennych kołnierzy ograniczających kwietniki                

i tereny zielone. 

10. Pomieszczenia gospodarcze  sprzątane jeden raz na kwartał  o powierzchni:  

     a/ 15 m2 - kafle, 

      b/ 10 m2 - wykładzina dywanowa.  

11.  Wykonanie wczesną wiosną wertykulacji i aeracji trawnika, koszenie i wywóz trawy 

jeden raz w miesiącu  oraz nawożenie i dosiewanie trawników dwa razy w sezonie                 

o powierzchni 80 m2 - od kwietnia do października  (metraż ujęty w  powierzchni 

posesji). 

12.   Bieżąca pielęgnacja terenów zielonych (podlewanie, przycinanie krzewów, 

pielęgnacja roślin przy użyciu środków ochrony roślin). Uzupełnianie raz w roku 

podłoża rabat warstwą kory – raz w roku  ok.  100 worków  o pojemności 120 litrów.  

Worki do odpadów zielonych zapewnia na własny koszt Wykonawca. 

13.  Utrzymywanie w czystości fontanny – mycie pod ciśnieniem: 

      przed uruchomieniem, w trakcie działania, przy wymianie wody przez hydraulika,  na 

koniec sezonu letniego przed  okresem zimowym.   
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14.  Pielęgnacja kwiatów  stojących na korytarzach – podlewanie jeden raz w   tygodniu, 

przycinanie, czyszczenie z kurzu, usuwanie  suchych  liści. 

15.   Konserwacja polimerem podłóg w ciągach komunikacyjnych –  6 razy  w całym 

okresie umownym (po uprzednim maszynowym usunięciu poprzedniego polimeru). 

 

IV. Obsługa szatni: 

 
    Szatnia (jedna osoba w czasie dyżuru) czynna w okresie od 1.10 do 30.06  każdego 

roku akademickiego od poniedziałku do  niedzieli  w godz. od 745 do 2000.  

 

      Sprzątanie pomieszczeń odbywać się będzie od poniedziałku do niedzieli po  godzinie 

1800 (po zakończonych zajęciach), natomiast dyżury  od poniedziałku do piątku                  

od godz.  800 do 1300.  

      Sprzątanie posesji odbywać się będzie  od poniedziałku do niedzieli  do godziny 800 

 

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

 
1.  Środki czystości. 

2.  Środki  zapachowe do  toalet żelowe i w aerozolu. 

3.  Środek dezynfekujący do powierzchni. 

4.  Sprzęt i narzędzia. 

5.  Odzież robocza oraz identyfikatory. 

6.  Worki na śmieci w tym do pojemników do segregowania śmieci (średnie zużycie 

miesięczne): 

a) pojemność 35 litrów – 94 rolki, 

b) pojemność 60 litrów – 140 rolki, 

c) pojemność 120 litrów – 45 rolek. 

7.  Piasek, sól  ( akcja zima).  

8.  Worki na odpady zielone. 

9.  Skrzynia na piasek, skrzynia na sól. 

10. Kora na rabaty ok.1000 litrów rocznie. 

11. Środki ochrony roślin (w razie potrzeby). 

12. Nasiona  trawy – ok 3 kg. 

13. Papier toaletowy-16 worków po 80 rolek w każdym worku (małe rolki bez tulejki) – 

miesięcznie. 

14. Ręczniki papierowe ZZ zielone - 28 kartonów  po 20 paczek wsadowych – miesięcznie 

oraz  ręczniki kuchenne, białe – 15 rolek miesięcznie. 

15. Mydło w płynie z lanoliną – 25 litrów  miesięcznie.  
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VI. Pozostałe informacje: 

1. Zamawiający wymaga aby prace związane z pielęgnacją zieleni wykonywała 

osoba, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prac 

związanych z utrzymaniem zieleni i/lub mająca  ukończoną szkołę o profilu 

ogrodniczym. 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

5. Zamawiający bezpłatnie udostępnia pracownikom świadczącym usługę sprzątania 

samodzielne, zamykane pomieszczenie gospodarcze.  

6. Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do energii elektrycznej i wody, 

niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi. 

 

Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi: 

  1. Powierzchnie  wewnętrzne – 13.041 m2 

  2. Posesja - 2.701 m2   

 
Budynek Wydziału Filologicznego jest obiektem  wpisanym  do rejestru 

zabytków i  wymaga szczególnej   troski oraz  dbałości w trakcie 

realizacji usługi. 

 
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej z możliwością dokonania własnych pomiarów 

od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1100, po uprzednim kontakcie  z Panem 

Piotrem Winczowskim  pod numerem telefonu: 71-375-24-67. 

 
 


