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Załącznik nr 3a  

do formularza ofertowego 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

 
„Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Elblągu z siedzibą przy ul. Św. Ducha 19, wraz z utrzymaniem czystości 

wokół posesji Urzędu” 
 

 
 

I. Zakres czynności wykonywanych codziennie: 
1) Sprzątanie pomieszczeń biurowych:  

a) odkurzanie i wycieranie na wilgotno twardych powierzchni podłóg; 
b) wycieranie na wilgotno biurek, stolików, szafek gospodarczych, kontenerów;  
c) opróżnianie i dezynfekcja koszy oraz wymiana wkładów foliowych wg potrzeb. 

2) Sprzątanie korytarzy: 
a) odkurzanie i mycie korytarzy. 

3) Sprzątanie łazienek: 
a) porządkowanie, mycie i dezynfekcja łazienek i ich wyposażenia (muszle klozetowe, deski 

sedesowe, pisuar, umywalki, lustra, podajniki na ręczniki papierowe, szczotki do muszli 
klozetowych wraz z pojemnikami, baterie łazienkowe, itp.); 

b) uzupełnianie środków higienicznych tj.: mydła, ręczników papierowych oraz papieru 
toaletowego; 

c) opróżnianie i dezynfekcja koszy oraz wymiana wkładów foliowych wg potrzeb;; 
d) zamiatanie i mycie podłóg. 

4) Sprzątanie terenu zewnętrznego przed otwarciem Urzędy tj. do godziny 7:30. (Część B) 
 

 
II. Zakres czynności wykonywanych jeden raz w tygodniu:  

1) Sprzątanie pomieszczeń biurowych: 
a) odkurzanie sprzętu komputerowego i klawiatur;  
b) wycieranie na sucho aparaty telefoniczne, faks itp.; 
c) wycieranie na wilgotno kurzu z szaf i zewnętrznych powierzchni szaf oraz półek; 
d) wycieranie na wilgotno parapetów; 
e) wycieranie na wilgotno drzwi wejściowych w pokojach z ościeżnicami; 
f) wycieranie na wilgotno cokolików przypodłogowych; 
g) wycieranie na wilgotno podstaw krzeseł obrotowych, nóg krzeseł i stołów; 
h) wycieranie na wilgotno włączników światła oraz gniazdek 
i) odkurzanie mebli tapicerowanych.  

2) Sprzątanie łazienek: 
a) wytarcie na wilgotno drzwi wejściowych z ościeżnicami; 
b) mycie koszy na śmieci; 
c) mycie ścian pokrytych płytkami ceramicznymi; 
d) wytarcie na wilgotno włączników świtała i gniazdek.  

 
III. Zakres czynności wykonywanych raz w miesiącu: 

1) Mycie zewnętrzne i wewnętrzne sprzętu AGD (lodówki, itp.); 
2) Umycie drzwi wejściowych do siedziby Urzędu. 

 
IV. Zakres czynności wykonywanych 3 razy w roku (w terminach uzgodnionych z zamawiającym  

w trakcie trwania umowy): 
1) Umycie grzejników; 
2) Mycie okien wraz ze stolarką okienną i parapetami; 

 
 

V. Zakres czynności wykonywanych codziennie w okresie zimowym: 

1) Odśnieżanie posesji prowadzącej do Urzędu (od poniedziałku do piątku przed otwarciem 
Urzędu) wraz z posypywaniem podłoża. 
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VI. Zakres czynności wykonywanych według potrzeb: 

1) Usuwanie pajęczyn; 
2) Wymiana odświeżaczy i kostek toaletowych; 
3) Uzupełnianie płynu do mycia naczyń; 
4) Udrażnianie mechaniczne i chemiczne odpływów kanalizacyjnych (sedesów, pisuaru, umywalek); 
5) Opróżnianie zawartości niszczarek.  

 
 
VII. Siedziba Urzędu:  

 na podłodze wykładzina, terakota, deski, 

 powierzchnia użytkowa pomieszczeń: łazienki (ok. 27 m²), pokoje (ok. 260 m²), klatki schodowe;  

 powierzchnia użytkowa wokół posesji: 40 m bieżących  

 
VIII. Podłogi i schody wyłożone np. terakotą, parkietem, panelami, tworzywem PCV itp. należy odkurzyć i zmyć 

wodą ze środkami chemicznymi odpowiednimi dla danego materiału z którego wykonana jest podłoga. 
Niedopuszczalne jest, aby podłoga po umyciu z użyciem środków chemicznych była śliska oraz na jej 
powierzchni pozostawały ślady po wyschniętej wodzie, a także smugi po mopach. 
 

IX. Powierzchnie poziome i pionowe mebli, parapety, należy przetrzeć wilgotną ścierką oraz środkami 
czyszczącymi i dezynfekującymi służącymi do czyszczenia mebli. Należy również oczyścić listwy ścienne 
oraz biurka, w miejscach wolnych od dokumentacji papierowej. 
 

X. Odpady należy wyrzucać do kontenera w workach foliowych by zabezpieczyć przed rozsypywaniem się ich 
po posesji.  
 

XI. Zabrania się wycierania na mokro lub w sposób wskazujący na użycie jakiegokolwiek płynu sprzętu 
komputerowego i elektronicznego.  
 

XII. Wykonawca zobowiązany jest pojawić się codziennie (w dni pracy Urzędu) w siedzibie Zamawiającego co 
najmniej o godzinie 15:15, gdyż od godziny 15:30 wykonuje on usługę sprzątania i od tego momentu Urząd 
jest zamknięty i nie dostępny dla klientów.  

 
 
 
 


