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                                                                                         Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń 
biurowych, pomieszczeń gospodarczych, socjalnych i sanitarnych oraz korytarzy w 
siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, przy ul. Bałtyckiej 20 w sposób 
sprawny, dokładny i terminowy. Wykonawca dokonuje niżej wymienione czynności 
własnym sprzętem i  przy pomocy własnego personelu z użyciem artykułów 
toaletowych zapewnionych przez Zamawiającego. 

I. Sprzątanie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie  

1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, korytarzy i szatni w siedzibie 

Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie  polegać ma na:  

1) odkurzaniu, zamiataniu oraz zmywaniu na mokro środkami 
czyszczącymi całej powierzchni podłóg (również pod biurkami, fotelami, 
lekkimi meblami, które można przesunąć) - codziennie  

2) wycieranie kurzu z blatów biurek i pozostałych mebli wyposażenia 
biurowego, parapetów, lamp biurowych, sprzętu biurowego (za 
wyjątkiem sprzętu komputerowego, kopiarek i telefonów stanowiących 
wyposażenie pomieszczeń), obrazów itp. - codziennie 

3) czyszczeniu mebli biurowych oraz innych urządzeń (za wyjątkiem 
sprzętu komputerowego, kopiarek i telefonów stanowiących 
wyposażenie pomieszczeń), płynem do konserwacji odpowiednim do 
rodzaju powierzchni – co najmniej 1 raz w tygodniu 

4) obmiataniu ścian z kurzu i pajęczyn - w zależności od potrzeb, 
5) obmywaniu przy użyciu środków czystości drzwi znajdujących się w 

pomieszczeniach- w zależności od potrzeb ale nie rzadziej niż raz w 
miesiącu 

6) myciu glazury luster i innych powierzchni szklanych – co najmniej 1 raz 
w tygodniu 

7) myciu włączników światła, listew osłonowych, podłóg wraz z 
froterowaniem, ścieranie na mokro kurzu z szaf i mycie grzejników – 1 
raz w miesiącu, 

8) opróżnianiu i myciu koszy z odpadami oraz wymiana worków 
plastikowych w koszach na śmieci  - codziennie 

9)  opróżnianiu zasobników niszczarek - codziennie  
10) wynoszeniu do kontenera na odpady opakowań po zakupionych                        

towarach 
11) utrzymanie w nienagannej czystości wejść do siedziby ZDP. 

 
2.  Sprzątanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych polegać ma na myciu i 

dezynfekcji glazury, terakoty oraz wszystkich urządzeń sanitarnych z użyciem 
specjalistycznych środków, usuwaniu nalotów, myciu luster, drzwi, myciu 
podajników na papier toaletowy, podajników na mydło, włączników światła, 
parapetów wewnętrznych, grzejników, usuwaniu kurzu z kratek wentylacyjnych, 
opróżnianiu pojemników na śmieci, wymianie worków plastikowych. 
 
1) mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych środkami chemicznymi i 

bakteriobójczymi – codziennie, 
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2) mycie przy użyciu środków czyszczących glazury i powierzchni szklanych, 
lustrzanych – co najmniej 1 raz w tygodniu 

3) zabezpieczenie sanitariatów w środki neutralizujące zapachy – w zależności od 
potrzeb 

4) zalewanie wodą kratek ściekowych w toaletach - codziennie 
5) odmrażanie i mycie lodówek – 1 raz na 6 m-cy 

 
3. Sezonowe ( trzy razy w roku: wiosna – lato - jesień ) mycie okien. Przez „mycie 

okien” należy rozumieć: 
a) mycie szyb, wiatrołapów, drzwi przeszklonych z obu stron, 
b) mycie listew i ram okiennych wraz z ościeżnicami okiennymi wykonanymi  

z PCV z obu stron, 
c) mycie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również bieżące uzupełnianie środków higieny       
( mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy) w zależności od zużycia i 
aktualnych potrzeb. 

 
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dodatkowych prac o charakterze 

interwencyjnym w przypadku zaistnienia sytuacji nagłych, np.: awaria, zalanie, 
działania czynników atmosferycznych itp. w zakresie sprzątania bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

 
II.  ZAKRES POWIERZCHNIOWY ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Pomieszczenia w siedzibie ZDP 

Ilość 

pomieszc

zeń 

Powierzchni

a całkowita 

[m2] 

Pomieszczenia biurowe 6 87,24 

Szatnia 1 16,24 

Pomieszczenie socjalne - jadalnia 2 12,55 

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne na środki       

czystości 
1 2,55 

Kotłownia 
1 5,02 

Łazienki, WC i kabiny prysznicowe 
3 12,25 

Korytarze komunikacji pomiędzy pomieszczeniami, 

wiatrołap 3 21,73 

Ogółem 157,58 
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III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia wykonawca dołoży wszelkiej 
staranności i dokładności aby pomieszczenia były sprzątane w celu stworzenia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy użytkownikom.  
 

2. Przedstawiciel Zamawiającego upoważniony jest do kontroli wykonywania 
obowiązków osoby odpowiedzialnej za sprzątanie ze strony Wykonawcy. 
 

3. Wykonawca zabezpieczy wszelkie urządzenia, narzędzia techniczne oraz 

wszystkie materiały i chemiczne środki czystości, w miejscu umówionym  z 

przedstawicielem Zamawiającego w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

4. Przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 
pracownicy wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż., 
przepisów dotyczących ochrony osób i mienia, zachowania tajemnicy służbowej,  
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów jak i zachowania poufności informacji 
do których mogą mieć dostęp (oświadczenia o poufności) w ramach 
obowiązującego  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) jak i Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1781). 

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE 

 

1. Sprzątanie pomieszczeń odbywać się będzie od poniedziałku do piątku  po 

godzinach urzędowania pracowników tj. od godz. 15.00. 

 

2. Wykonawca wykonywać będzie usługę własnym sprzętem i przy użyciu własnych 

środków, których koszt wliczony został w cenę usługi. Artykuły toaletowe takie jak: 

mydło do podajników, ręczniki papierowe jednorazowego użytku, papier toaletowy, 

odświeżacz powietrza, kostki do WC i worki na śmieci, zapewnia Zamawiający. 

 

3. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia, materiały, środki czyszczące i 

dezynfekujące, wykorzystywane do realizacji usługi będą oznaczone w taki sposób, 

aby Zamawiający miał możliwość ich weryfikacji oraz że są dopuszczone do 

stosowania na rynku polskim, posiadają stosowne atesty lub certyfikaty i będą 

stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 

 

4. Wykonawca zobowiązuję się do stosowania środków czystości, które: 

 

1) będą znajdowały się w oryginalnych, fabrycznie opisanych pojemnikach 
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2) posiadają aktualne karty charakterystyki  (zgodnie z rozp. Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin – Dz. Urz. UE. Nr 
L353 z 30.12.2008, s. z późn.zm.- dalej rozporządzenie CLP), które muszą 
zawierać: identyfikację producenta, potwierdzenie jakości stosowanego środka, 
jego skład chemiczny, identyfikację zagrożeń, sposób: udzielania pierwszej 
pomocy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, 
postępowania w przypadku pożaru, postępowania  w przypadku 
niezamierzonego uwolnienia do środowiska, postępowanie z preparatem i jego 
magazynowanie, kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej, informacje 
toksykologiczne, informacje ekologiczne oraz wskazówki dotyczące utylizacji 
opakowań. 

  

 

5.  Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi zamawiającemu 

wykaz osób sprzątających, które będą wykonywać przedmiotową usługę. O 

zamiarze zmiany lub czasowego zastępstwa z osób wykonujących usługę 

sprzątania Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego 

 

6. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia  środków ochrony indywidualnej             

( rękawiczki, fartuchy, obuwie). 

 

V.  USTALENIA DODATKOWE 

 

 

1. W przypadku zauważenia w trakcie sprzątania pomieszczeń biurowych i 

powierzchni użytkowych wykrytych usterek, awarii, zniszczeń, osoba sprzątającą, 

zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

2. Wykonawca odpowiada za zamknięcie po zakończeniu sprzątania wszystkich okien 

i drzwi ( na klucz), za zakręcenie punktów czerpania wody, wyłączenie wszystkich 

świateł i urządzeń elektrycznych ( z wyjątkiem komputerów, chłodziarek drukarek, 

faksów). 

 

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.05.2020r. do dnia 30.04.2022r. 

 

Zaleca się aby wykonawca w celu prawidłowej wyceny dokonał wizji lokalnej. 

 

Kętrzyn, 07.04.2020 r. 

Sporządził: Irena Stróg 


