Załącznik nr 5 do Zapytania
Załącznik nr 2 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Wykonawca

zobowiązuje

się

do

świadczenia

usługi

sprzątania

w

następujących

pomieszczeniach Zamawiającego:
Lp

Pomieszczenia

Ilość

Terminy
sprzątania
Dwa razy w

1

Powierzchnie biur

12

tygodniu, ale
nie więcej niż 8
razy w miesiącu
Dwa razy w

2

Powierzchnia korytarza

1

tygodniu, ale
nie więcej niż 8
razy w miesiącu
Dwa razy w

3

Pomieszczenia pomocnicze

1

tygodniu, ale
nie więcej niż 8
razy w miesiącu
Dwa razy w

4

Łazienki

2

tygodniu, ale
nie więcej niż 8
razy w miesiącu

2.

Dane techniczne:
Lp

Wyszczególnienie

Ilość/występowanie

1

Wykładziny dywanowe

Występują / nie występują

2

Podłogi ceramiczne

Występują / nie występują

3

Powierzchnie drewniane (panele)

Występują / nie występują

4

Liczba muszli klozetowych

3 sztuki

5

Liczba pisuarów

2 sztuki

6

Liczba umywalek

4 sztuki

7

Liczba drzwi

17 sztuk

8

9

Powierzchnie glazurowane (kafelki
ścienne)
Ilość okien

Występują / nie występują
20 (w tym przeszklone
dwuskrzydłowe)

3.

10

Liczba koszy na śmieci

sztuk

11

Liczba zatrudnionych osób

osób

Założenia:

Lp

Założenia

I.

Ogólne:

1

Czas trwania umowy

II.

Obowiązki Wykonawcy:

Wytyczne

Określony – 2
miesiące

W ramach świadczenia usługi sprzątania Wykonawca zobowiązuje się do
wykonywania następujących czynności (za każdorazowym pobytem):
a)

odkurzanie wykładzin dywanowych, a w przypadku zabrudzenia:
czyszczenie,

b)

zamiatanie,

mycie

podłóg

ceramicznych

i

powierzchni

drewnianych (panele),
c)

mycie

powierzchni

glazurowanych

(kafelki

na

ścianach

w

łazienkach),
1

d)

czyszczenie mebli, urządzeń biurowych oraz lamp,

e)

utrzymanie w czystości pomieszczeń sanitarnych: mycie i
dezynfekcja

muszli

klozetowych,

pisuarów,

mycie

Zgodnie z umową

zlewu,

umywalek i luster, uzupełnianie środków dezynfekujących w
muszlach i pisuarach (kostka zapachowo - dezynfekująca),
uzupełnianie mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych,
środków zapachowych (spray),
f)

czyszczenie parapetów, klamek, drzwi

g)

opróżnianie koszy na śmieci i pojemników ze ścinkami przy
niszczarkach,

2

3

Do zadań wykonawcy będzie ponadto należało: mycie szyb w oknach, ram
okiennych oraz parapetów zewnętrznych - 1 raz w miesiącu,
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi sprzątania między
8.00. a 16.00. od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z umową

Zgodnie z umową

Wykonawca w ramach świadczonej usługi zapewnia:

4

a)
b)
c)

papier toaletowy, ręczniki papierowe,
mydło (w płynie),
worki do koszy na śmieci oraz do niszczarek,

d) środki zapachowe (odświeżacze powietrza),
e) kostki zapachowo - dezynfekujące (do muszli klozetowych i pisuarów).
f) środki czystości niezbędne do wykonania usługi.

Zgodnie z umową

Wywóz śmieci na zewnątrz oraz ich utylizacja nie są realizowane w ramach
5

wykonywania

usługi

przez

Wykonawcę

oraz

stanowią

koszt

Zgodnie z umową

Zamawiającego.
III.

1

Prawa Zamawiającego:
Zamawiający

zastrzega

sobie

wykonywania

obowiązków

prawo

przez

do

Wykonawcę

kontroli
w

prawidłowości

ramach

realizacji

Zgodnie z umową

przedmiotu zamówienia
.......................................
Zamawiający:

.......................................
Wykonawca:

