
ZAŁĄCZNIK nr 1C 
SIWZ MZN 05/2020 

 

St
ro

na
1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na usługę polegającą na utrzymaniu 
czystości w budynku biurowym (wraz z terenem przyległym) zlokalizowanym  
w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17. 
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I. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI 

Nieruchomość zlokalizowana jest w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17 – działka ewidencyjna nr 51941/3 z obr. 
5. 

 

II. OPIS NIERUCHOMOŚCI 
 

A) Charakterystyka obiektu: 

Nieruchomość stanowi budynek biurowy zlokalizowany w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17 wraz z terenem 
zewnętrznym. Obiekt użytkowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce, w części 
dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek objęty systemem alarmowym.  

Budynek ma prostą bryłę. Teren utwardzony działki stanowi ciąg pieszo-jezdny. Nieruchomość jest ogrodzona. 
Jest to obiekt 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wybudowany w 1968 roku w technologii 
tradycyjnej. Kondygnację podziemną stanowi piwnica oraz pomieszczenie węzła centralnego ogrzewania. 
Kondygnacje nadziemne przeznaczone są na działalność biurową. Nieruchomość posiada jedno główne wejście 
do budynku (od strony frontowej) oraz wyjście ewakuacyjne z tyłu budynku. W obiekcie znajduje się jedna 
klatka schodowa. Na każdym poziomie znajdują się, dostępne z ciągów komunikacyjnych, pomieszczenia 
sanitarno-socjalne. Okładzina schodów zewnętrznych wykonana jest z terakoty, natomiast podjazd dla osób 
niepełnosprawnych z kostki betonowej. 

 
W budynku przebywa ok. 17 stałych pracowników i ok. 30 interesantów dziennie (liczba interesantów jest 
przybliżona i może ulegać zmianom).  
 
B) Rodzaje i ilość posadzek: 

1. terakota – 179,23 m², 
2. wykładzina dywanowa – ok. 353,77 m². 

 
C) Stolarka okienna oraz drzwiowa w budynku: 

1. drzwi zewnętrzne: przeszklone, aluminiowe / drewniane, 
2. drzwi wewnętrzne: przeszklone, aluminiowe / płycinowe, 
3. okna: PCV- całkowita powierzchnia okien wynosi 74,04 m2. 
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D) Parametry wymiarowe nieruchomości: 

1. powierzchnia działki – 2 186 m2, 
2. powierzchnia zabudowy – 341 m², 
3. kubatura – 2 506,22 m³, 
4. powierzchnia użytkowa – 533 m², 
5. zieleń na terenie działki – ok. 630 m2, 
6. powierzchnia pieszo – jezdna – ok. 1150 m2; 

 
Powierzchnia zieleni: 

 



ZAŁĄCZNIK nr 1C 
SIWZ MZN 05/2020 

 

St
ro

na
4 

Powierzchnia pieszo – jezdna:

 
III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI 
 
A) Postanowienia ogólne: 

Do obowiązków Wykonawcy należy bieżące utrzymanie czystości w całym budynku, w szczególności 
polegające na: 

1. utrzymaniu czystości w toaletach (mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych - umywalki, 
miski i deski klozetowe, armatura i inne akcesoria - utrzymanie w czystości koszy na śmieci, grzejników, 
pojemników na papier toaletowy oraz ręczniki papierowe, opróżnianie koszy na śmieci, jak również mycie 
luster, glazury) i we wszystkich pozostałych pomieszczeniach łącznie z ciągami komunikacyjnymi; 

2. codziennym odkurzaniu, zamiataniu, myciu powierzchni schodów i podłóg wraz z listwami 
przypodłogowymi (mycie przy użyciu środków niepozostawiających smug); 

3. dbaniu o czystość futryn drzwiowych, drzwi wejściowych do budynku oraz wszystkich drzwi 
wewnętrznych; 

4. neutralizacja zapachów w pomieszczeniach sanitarnych; 
5. bieżące uzupełnianie środków toaletowych (mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych, 

odświeżaczy powietrza, koszyków z kostkami do miski klozetowej); 
6. codziennym opróżnianiu koszy na śmieci i utrzymaniu ich w ciągłej czystości (kosze na śmieci znajdują się 

we wszystkich pomieszczeniach); 
7. codziennym wycieraniu kurzu z mebli, parapetów okiennych, kontaktów i włączników światła, skrzynek, w 

których znajdują się węże hydrantowe i gaśnice, obudowy komputerów (bez ekranów), urządzeń 
wielofunkcyjnych typu drukarki, skanery itp., telefonów, drobnych sprzętów AGD typu czajnik 
bezprzewodowy, tablic informacyjnych, krzeseł biurowych, wieszaków; 

8. utrzymaniu w czystości krzeseł biurowych (ok.105 szt. krzeseł tapicerowanych, 3 szt. krzeseł skórzanych); 
9. codziennym odkurzaniu mebli tapicerowanych; 
10. praniu tapicerki meblowej, jeśli zaistnieje taka potrzeba; 
11. czyszczeniu, zabezpieczaniu i konserwacji mebli odpowiednimi środkami, przeznaczonymi do danej 

powierzchni; 
12. dbaniu o czystość kratek wentylacyjnych; 
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13. usuwaniu pajęczyn w budynku; 
14. utrzymaniu w czystości grzejników; 
15. utrzymaniu w czystości poręczy na klatce schodowej; 
16. pielęgnacja kwiatów znajdujących się w gabinecie dyrektora, sekretariacie i na korytarzach; 
17. wykonywanie innych czynności, koniecznych do utrzymania czystości w obiekcie. 
18. dezynfekcja odpowiednimi środkami dezynfekującymi klamek drzwi i okien, poręczy, włączników światłą 

raz dziennie od poniedziałku do piątku między godziną  16:00 a 19:00. 
 

B) Postanowienia szczegółowe: 
 

1. SPRZĄTANIE TERENU ZEWNĘTRZNEGO (prace powinny być wykonywane w godzinach rannych – 
najpóźniej do godz. 8:00*): 

 codzienne zamiatanie utwardzonego terenu zewnętrznego łącznie z chodnikiem znajdującym się wzdłuż 
ogrodzenia przy ulicy oraz wjazdem na teren nieruchomości; 

 codziennie omiatanie obrzeży wokół budynku; 

 utrzymanie w czystości zewnętrznych poręczy; 

 utrzymanie w czystości szyldów umieszczonych na elewacji budynku przed głównym wejściem; 

 utrzymanie w czystości ogrodzenia nieruchomości; 

 utrzymanie w czystości pojemnika na piasek; 

 estetyczne utrzymanie terenów zieleni przy budynku – grabienie liści i igieł, zbieranie nieczystości, 
pielenie, bieżące koszenie trawy (wywóz skoszonej trawy i zgrabionych liści oraz igieł zapewnia 
Wykonawca), pielęgnacja roślinności, bieżące przycinanie krzewów, żywopłotów, usuwanie 
samosiejek; 

 usuwanie chwastów z opaski wokół budynku oraz chodnika; 

 utrzymanie w czystości schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych (usuwanie 
wszelkich plam i zabrudzeń); 

 zgłaszanie do Administratora Nieruchomości informacji o ewentualnym zaleganiu niewywiezionych 
odpadów komunalnych; 

 utrzymanie w czystości pojemnika na odpady komunalne (jeden pojemnik na odpady zmieszane o 
pojemności 1100 l), dwa razy w roku gruntowne czyszczenie i dezynfekcja pojemnika na odpady 
komunalne (dokładny termin do uzgodnienia z Administratorem Nieruchomości) – ilość i pojemność 
pojemników może ulec zmianie w trakcie trwania niniejszej umowy. 

 (nie dotyczy prac związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzenia – prace te wykonywane będą wg 
potrzeb – włączając soboty i niedziele oraz dni świąteczne); 

 
2. MYCIE OKIEN 

 dwukrotne w trakcie trwania niniejszej umowy (wiosną i jesienią) mycie stolarki okiennej - dokładne 
terminy określone zostaną przez Zamawiającego, a Wykonawca zostanie o nich powiadomiony co najmniej 
z 7-dniowym wyprzedzeniem przez Administratora Nieruchomości; 

 
3. USUWANIE ŚNIEGU I SOPLI 

 Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i usuwania oblodzenia z całego terenu posesji, chodnika 
przed budynkiem i wzdłuż ogrodzenia przy ulicy oraz wjazdu na teren nieruchomości, schodów 
zewnętrznych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz poręczy. Wykonawca zobowiązany jest również 
do posypywania ciągów komunikacyjnych mieszanką chlorku magnezu (heksahydrat) z piaskiem. 
Odśnieżanie i usuwanie oblodzenia wykonywane będzie do samej kostki betonowej – częstotliwość 
odśnieżania uzależniona jest od intensywności opadów, podczas ciągłych opadów odbywać się będzie 
odśnieżanie w trybie ciągłym (teren do odśnieżania – ok. 1150 m²); 

 bieżące usuwanie sopli z daszku znajdującego się nad głównym wejściem do budynku; 

 na polecenie Administratora Nieruchomości usuwanie sopli zwisających z dachu oraz usuwanie śniegu z 
daszku znajdującego się nad głównym wejściem do budynku; Prace te będą wykonywane niezwłocznie po 
powzięciu informacji od Administratora Nieruchomości; 
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 Wykonawca przydzieli odpowiednią liczbę osób do prac przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia z terenu 
posesji zapewniając tym ciągłe, bieżące, całkowite i jednoczesne we wszystkich miejscach oczyszczenie 
ciągów pieszo - jezdnych ze śniegu i lodu. 

 
Uwaga! Na terenie posesji nie ma wyznaczonego miejsca do składowania zgarniętego śniegu, dlatego też 
Wykonawca zobowiązany jest do jego bieżącego usuwania z terenu posesji - wywóz śniegu zapewnia 
Wykonawca i ponosi on jego koszty. 

 
C) Godziny wykonywania czynności sprzątania: 

1. Wykonawca zapewnia serwis popołudniowy (w odpowiedniej ilości osób) od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 16:00 do 19:00. 

 
D) Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom, bezpośrednio odpowiedzialnym za 
wykonywanie usługi utrzymania czystości: 

 odzieży roboczej (estetycznej z umiejscowionym w widocznym miejscu logo Wykonawcy); 

 odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej – zgodnie z przepisami i zasadami BHP; 

 identyfikatorów z imieniem i nazwiskiem pracownika oraz logo Wykonawcy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracownika sprawującego nadzór nad wykonywaną usługą, 

do stałego kontaktu z Zamawiającym (osoba ta nie może jednocześnie być pracownikiem bezpośrednio 
odpowiedzialnym za wykonywanie usługi utrzymania czystości). 

3. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zapewnić, na terenie objętym umową, 
należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., jak również będzie ponosił 
odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usługi oraz w skutek działań osób przez 
niego zatrudnionych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia środków myjących, czyszczących, dezynfekujących 
 i toaletowych w ilościach niezbędnych do utrzymania obiektu w stałej czystości. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania na bieżąco: 

 mydła w płynie z lanoliną o delikatnym zapachu; 

 papieru toaletowego o właściwościach: 

 kolor biały (białość 80%), 

 ilość warstw: 2, 

 gramatura: 2x16g/m², 

 surowiec: 100% celulozy, 

 perforacja; 

 ręczników papierowych (składane w podwójne „Z”): 

 kolor biały (białość 80%), 

 ilość warstw: 2, 

 gramatura: 2x20g/m², 

 surowiec: 100% celulozy, 

 gofrowanie 

 koszyków z kostkami do miski klozetowej; 

 worków na śmieci; 

 odświeżaczy powietrza w żelu, o delikatnym zapachu. 
6. Zamawiający wymaga, aby środki chemiczne myjące i dezynfekujące, oraz materiały higieniczne używane 

przez Wykonawcę, do wykonywania przedmiotu zamówienia, były biologicznie neutralne i posiadały 
wymagane atesty, zezwalające na stosowanie ich w Polsce.  

7. Zastosowane środki chemiczne i dezynfekujące muszą być przystosowane do rodzaju czyszczonych 
powierzchni i posiadać odpowiednie karty charakterystyki produktu. Wykonawca zobowiązany będzie 
przedstawić Zamawiającemu na każde jego żądanie ww. karty charakterystyki produktu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli środków używanych do wykonania usługi. W przypadku 
używania niewłaściwych środków Wykonawca poniesie ewentualne koszty naprawienia szkód 
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spowodowanych użyciem niewłaściwych środków czystości oraz zobowiązany jest do niezwłocznej 
zmiany używanego środka na odpowiedni do czyszczonej powierzchni.  

 
IV. WYKAZ POMIESZCZEŃ WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZĘSTOTLIWOŚCI SPRZĄTANIA 

 

KLATKI SCHODOWE 
Lp.  Oznaczenie Nazwa Pow. 

(m²) 
Rodzaj 

nawierzchni 
Częstotliwość 

sprzątania 
1.  klatka schodowa  12,40 terakota codziennie 

 

KONDYGNACJA: 0 przyziemie 
Lp. Oznaczenie Nazwa Pow. 

(m²) 
Rodzaj 

nawierzchni 
Częstotliwość 

sprzątania 
1. 1 pokój biurowy  13,72 wykładzina codziennie 
2. 2 pokój biurowy 10,55 wykładzina codziennie 
3. 3 pokój biurowy 8,21 wykładzina codziennie 
4. 4 pokój biurowy 14,06 wykładzina codziennie 

5. 5 pomieszczenie 
gospodarcze 

12,82 wykładzina codziennie 

6. 6 WC dla osób 
niepełnosprawnych 

9,80 terakota codziennie 

7. 7 schowek 3,24 wykładzina codziennie 
8. 8 pokój biurowy 20,11 wykładzina codziennie 
9. 9 pokój biurowy 14,62 wykładzina codziennie 
10. 10 punkt ksero 10,96 terakota codziennie 
11. 11 WC 7,92 terakota codziennie 

 
12. 

 
12 

sala informacji 
zawodowej        

i pośrednictwa 

 
39,82 

 
wykładzina 

 
codziennie 

13. 13 pokój biurowy 7,02 wykładzina  
14. 14 pokój biurowy 9,74 wykładzina codziennie 
15.  wiatrołap 

(wejście główne) 
4,32 terakota codziennie 

16.  komunikacja 73,55 terakota codziennie 
17.  wiatrołap 

(za punktem ksero) 
3,51 terakota codziennie 

 

KONDYGNACJA: 1 piętro 
Lp. Oznaczenie Nazwa Pow. 

(m²) 
Rodzaj 

nawierzchni 
Częstotliwość 

sprzątania 
1. 16 pokój biurowy 19,50 wykładzina codziennie 
2. 17 pokój biurowy 14,63 wykładzina codziennie 
3. 18 pokój biurowy 10,97 wykładzina codziennie 
4. 19 WC 7,92 terakota codziennie 
5. 20 pokój biurowy 15,25 wykładzina codziennie 
6. 21 pokój biurowy 13,56 wykładzina codziennie 
7. 22 pomieszczenie 

socjalne 
7,02 wykładzina codziennie 

8. 23 pokój biurowy 9,22 wykładzina codziennie 
9. 24/25 sala 

konferencyjna 
41,86 wykładzina codziennie 

10. 26 pomieszczenie 
gospodarcze 

11,14 wykładzina codziennie 

11. 27 pokój biurowy 14,80 wykładzina codziennie 
12. 28 pokój biurowy 23,42 wykładzina codziennie 
13. 29 pokój biurowy 18,49 wykładzina codziennie 
14.  komunikacja 48,85 terakota codziennie 
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V. WYKAZ PRACOWNIKÓW I PERSONELU KIEROWNICZEGO – WZÓR 
 
 

 
Wykaz pracowników i personelu kierowniczego bezpośrednio odpowiedzialnych  

za należyte wykonanie usługi utrzymania czystości  
w budynku (wraz z terenem przyległym) zlokalizowanego w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17 

 

1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 
4. …………………………………… 

 
……………………… 

(podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 
 
 
VI. REJESTR ZDARZEŃ NIENALEŻYTEGO WYKONANIA USŁUGI – WZÓR 

L.p. Rodzaj 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

Miejsce 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 

Data i podpis osoby 
zgłaszającej 

nieprawidłowości 

Potwierdzenie przyjęcia 
uwag do wiadomości 

przez Wykonawcę, data 

 
Wyjaśnienia 

1.  
 

    

2.  
 

    

 


