Załącznik nr 7A do siwz
Załącznik nr 1A do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Obiekt II Budynek BiTo przy al. Jana Pawła II 25 a.
ZAKRES WYKONYANYCH PRAC PORZĄDKOWYCH
W OBIEKCIE BiTo PRZY UL Al. Jana PAWŁA II

Usługa sprzątania powinna odbywać się wg następującej częstotliwości oraz w niżej podanym czasie.
Sprzątanie w ramach ,,stałej usługi’’ dwóch osób w pełnym wymiarze 8 godzin/ dziennie, przez 5 dni w
tygodniu ( od poniedziałku do piątku ) w godzinach pracy budynku tj. od godz. 7.00 do godz. 18.00.

1. 12 piętro: 239 m2
2. Hol poziom 0: 201 m2
3. Panele sufitowe: 221 m2
4. Korytarze komunikacja 791 m2
5. Klatki schodowe: 468 m2
6. Toalety:195 m2
7. Pomieszczenia biurowe: 113 m2
8. Piwnice: 136 m2
9. Okna poziom 0: 349 m2
10. Okna łazienki: 40 m2
11. Okna klatki schodowe: 82 m2
12. Okna 12 piętro: 50 m2
13. Kamień elewacyjny:
• Na zewnątrz 130 m2
• Wewnątrz 98 m2
14. Schody 110 m2
15. Barierka schodowa 60 mb.
16. Parking: 1970 m2

l.p.

1.

Zakres czynności

Częstotliwość
wykonywanych
czynności

Ciągi komunikacyjne:
Strefa wejścia do budynku, korytarze, hole, klatki schodowe, windy, tarasy

codziennie
1.1

Opis środka czystości/
wykonywania usługi

Mycie podłóg i posadzek

Należy używać środka czyszczącego do ręcznego i
maszynowego czyszczenia, po uprzednim,
dokładnym rozpoznaniu podłoża. Środek lekko
pieniący, i delikatnie zapachowy nie pozostawiający
smug oraz wykazujący właściwości antypoślizgowe

oraz ich nabłyszczanie

Usuwanie wszelkich
1.2 zabrudzeń z powieszeni
szklanych i metalowych
oraz luster i lamperii
znajdujących się w ciągach
komunikacyjnych
Utrzymanie czystości
1.3 wind, usuwanie wszelkich
zabrudzeń z podłogi oraz
luster i okładzin

Mycie wyłączników
1.4 światła.

Codziennie/
W razie potrzeb

1 x w miesiącu

Konserwacja posadzek, w
1.5 tym schodów wewnątrz
budynku oraz schodów
wejściowych do budynku,
podestów i podjazdów dla
niepełnosprawnych.

1 x w miesiącu

Szczególna konserwacja
1.6 posadzek w strefie wejścia
do budynków.

2 x w tygodniu
a w razie potrzeby
codziennie

1.7 Czyszczenie wycieraczek
w strefie wejścia do
budynków.

codziennie

Dokładne mycie i
1.8 konserwacja drzwi
wejściowych (strona
wewnętrzna i zewnętrza).

codziennie

1 x w tygodniu
1.9 Czyszczenie klamek.

i nie uszkadzający impregnatu. Wskazane użycie
sprzętu profesjonalnego, np. automatu szorującozbierającego i ewentualne uzupełnienie pokrycia
impregnatu. Nałożenie polimeru-akrylu min.
Należy używać uniwersalnego środka czyszczącego,
efektywnego, łatwo usuwającego tłuszcz, ślady
palców. Środek powinien lekko nabłyszczać i nie
pozostawiać smug.
Środek do czyszczenia i konserwacji,
usuwający ślady po palcach oraz innych
zabrudzeniach, o lekkim zapachu,
wykorzystywany w czyszczeniu powierzchni
lustrzanych, metalowych, szybkoschnący i nie
pozostawiający smug.
Należy stosować antystatyczną, bakteriobójczą
piankę do czyszczenia.
Należy odczekać kilka sekund i wytrzeć do
sucha
Stosowanie specjalistycznych preparatów
impregnatów tworzących odporną powłokę przed
działaniem wody, tłuszczów oraz osadzaniem się
zabrudzeń. Stosowanie preparatu nie powinno
powodować zmiany
naturalnego koloru i połysku powierzchni.
Wskazane stosowanie urządzeń profesjonalnych.
Środek powinien wykazywać właściwości
antypoślizgowe

Czyszczenie wymaga preparatów chemicznych
po uprzednim, dokładnym rozpoznaniu
podłoża

Stosowanie środków specjalistycznych do
czyszczenia i konserwacji powierzchni
metalowych i drewnianych, usuwających ślady
po palcach oraz innych zabrudzeniach.
Stosowanie środków do mycia szyb,
usuwających wszelkie zabrudzenia, zacieki,
plamy i tłuszcz. Preparaty winny mieć
zastosowanie podczas mrozów oraz nie
powinny pozostawiać smug ani śladów na
powierzchni.
Stosować należy środek do czyszczenia i
konserwacji powierzchni metalowych,
zawierający specjalne oleje organiczne oraz
alkohol isopropanol. Środek powinien usuwać
ślady po palcach oraz innych zabrudzeniach
pozostawiając czystą i zabezpieczoną
powierzchnię.

1 x w tygodniu
1.10 Czyszczenie listew
przypodłogowych.
1.11 Przecieranie poręczy,
balustrad oraz mycie
powierzchni szklanych
balustrad
1.12 Usuwanie kurzu z
kamienia elewacyjnego

1 x w tygodniu
oraz w razie potrzeby
1 x w miesiącu
oraz w razie potrzeby

Mycie elementów
szklanych elewacji, w
tym okien i wiatrołapów w
strefie wejścia
do budynku.
2 razy w roku
1.13 Uwaga: ze względu na
(marzec, listopad)
wysokość
elementów szklanych
usługa powinna
być realizowana przez
wyspecjalizowaną
firmę z uprawnieniami do
pracy na wysokości
2.

Należy stosować miękką ściereczkę oraz środek
antystatyczny.

Po dokładnym rozpoznaniu podłoża, należy
stosować środek czyszcząco-pielęgnujący,
usuwający kurz.
Wskazane jest używanie płynu do mycia szkła.
Płyn powinien zawierać specjalny składnik
opracowany na bazie alkoholu oraz kwasu
octowego, dzięki któremu szybko usuwa się
plamy i zacieki z opadów atmosferycznych,
kurzu i tłuszczu. Preparat nie powinien
pozostawiać smug. Zaznacza się, że w razie
znacznych zabrudzeń elementów szklanych w
dolnych partiach elewacji, należy je na bieżąco
usuwać.

Pomieszczenia biurowe

Opróżnianie pojemników
2.1 na śmieci wraz z wymianą
worków

codziennie

2.2 Mycie koszy na śmieci

w razie potrzeby

Ścieranie kurzu z biurek,
2.3 parapetów ,grzejników,
półek, lamp biurowych
oraz z innych powierzchni
wyposażenia biurowego
oraz usuwanie pajęczyn ze
ścian i sufitów
2.4 Bieżące usuwanie plam z
wykładzin i mebli
tapicerowanych

Mycie posadzki z
kamienia, tarketu, kafli,
2.5
PCV, paneli podłogowych
i desek

codziennie

codziennie

Worek foliowy na śmieci 35 l. - super mocny,
wykonany z folii LDPE - kolor czarny.

Wskazane użycie materiałów i środków nie
pozostawiających smug, np. ściereczki przeciw
kurzowi - nadające się do usuwania
codziennych zabrudzeń oraz skutecznie
usuwające kurz ze wszystkich powierzchni od
drewna po szkło, posiadające składniki
antystatyczne, które ograniczają ponowne
osadzanie kurzu.
Polecana metoda „prania na sucho” z użyciem
specjalnego proszku nasączonego aktywnym
płynem absorbującym. Powstałe plamy
(punktowe odplamianie) należy usuwać
specjalnie przeznaczonymi do tego celu
środkami, np. ściereczkami „WIPE OFF”.
Wymagane jest dokładne rozpoznanie podłoża
w celu doboru preparatu.
W pierwszej kolejności należy stosować
najmniej agresywne środki, biodegradalne i
łagodne dla podłoża, nie uszkadzające
impregnatu. Natomiast miejsca nie
doczyszczone należy poddać działaniu
preparatów bardziej inwazyjnych. Wskazane
użycie profesjonalnego automatu
szorującosuszącego

i ewentualne uzupełnienie pokrycia
podłogi.
Mycie i konserwacja
1 x w tygodniu
2.6 powierzchni drzwi
oraz w razie potrzeby
pełnych wewnątrz budynku

Usuwanie kurzu z mebli
2.7 (cała powierzchnia
zewnętrzna)

2.8 Mycie okien mycie opraw
oświetleniowych

2.9

Mycie glazury przy umywalkach,
zlewozmywakach

2.10 Usunięcie wszelkich
zabrudzeń z
powierzchni metalowych
drzwi w
pomieszczeniach
archiwum, magazynach,
oraz mycie klamek

3.

1 x w miesiącu

2 razy w roku
(marzec, listopad)
w razie potrzeby

codziennie

1 x miesiącu
oraz w razie potrzeby

Odkurzać należy zawsze miękką szczotką, a
wycierać wilgotną szmatką bez stosowania
agresywnych środków czyszczących.
Po wyczyszczeniu na suchą powierzchnię
można zastosować środek do konserwacji
drewna.
Po usunięciu kurzu oraz przetarciu wilgotną
ściereczką należy zastosować preparat do
konserwacji mebli.
Preferuje się użycie płynu do mycia szkła,
gładkich powierzchni, zawierającego specjalny
składnik opracowany na bazie alkoholu oraz
kwasu octowego, dzięki któremu skutecznie i
szybko usuwa plamy oraz pozostawia
przyjemny zapach. Płyn powinien skutecznie
czyścić kurz i tłuszcz, a po dokładnym
wypolerowaniu nie pozostawiać smug.
Mleczko do czyszczenia powinno skutecznie
usuwać tłuszcz i plamy, nie rysując
powierzchni. Preparat delikatny dla wszystkich
powierzchni, m.in. dla emalii i tworzyw szklano –
ceramicznych.
Do czyszczenia powierzchni drzwi metalowych
- środek do czyszczenia i konserwacji,
usuwający ślady oraz inne zabrudzenia
wykorzystywany w czyszczeniu powierzchni
lustrzanych, metalowych, szybkoschnący i nie
pozostawiający smug.
Preparat należy zastosować po uprzednim
rozpoznaniu podłoża.Do czyszczenia klamek:
środek do czyszczenia i konserwacji
powierzchni metalowych, zawierający
specjalne oleje organiczne oraz alkohol
isopropanol. Środek powinien usuwać ślady
oraz inne zabrudzenia pozostawiając

Pomieszczenia sanitarne, toalety
codziennie

3.1 Mycie i odkażanie:
toalet- 13 szt.
muszli- 36 szt.
pisuarów-12 szt.

Opróżnianie koszy, mycie i codziennie
3.2 wymiana worków

Płyn do usuwania rdzy i kamienia, z
przeznaczeniem do mycia armatury i innych
powierzchni chromowo-niklowych.
Mleczko do czyszczenia nie rysujące
powierzchni.
Płyn do mycia muszli toaletowych,
zagęszczony, czyszcząco dezynfekujący, o
zawartości podchlorynu sodu 3,68 % - 5,52 %.
Środek powinien mieć właściwości
wybielające.

Mycie posadzki –kafle.

codziennie

Przelewanie kratek
kanalizacyjnych.

codziennie

3.4

3.5

Czyszczenie glazury

codziennie

Czyszczenie drzwi.

1 x w tygodniu
oraz w razie potrzeby

Odkurzać należy zawsze miękką szczoteczką a
wycierać wilgotną szmatką bez stosowania
agresywnych środków czystości.

Czyszczenie luster i
3.7 podajników na:
mydło, ręczniki i papier
toaletowy.

codziennie

Mycie i dezynfekcja
3.8 umywalek i armatury

codziennie

Specjalistyczny środek do czyszczenia i
konserwacji powierzchni metalowych, zawiera
specjalne oleje organiczne oraz alkohol
isopropanol. Usuwa ślady oraz inne
zabrudzenia.
Pianka czyszcząca do luster, efektywnie usuwa
różne plamy, w tym również ślady, pozostawia
powierzchnię czystą bez konieczności
spłukiwania.
Mleczko do czyszczenia powinno skutecznie
usuwać tłuszcz i plamy, nie rysując
powierzchni. Preparat delikatny dla wszystkich
powierzchni, m.in. dla emalii, stali
nierdzewnych i tworzyw szklano –
ceramicznych

Czyszczenie z zewnątrz
3.9 wentylatorów sufitowych
i kratek wentylacyjnych

1 x w miesiącu

3.3

3.6

4.

Piwnice

4.1 Zamiatanie

5.

Czyszczenie wymaga użycia preparatów
chemicznych po uprzednim, dokładnym
rozpoznaniu podłoża. Środek winien być o
delikatnym zapachu, szybko wysychający, nie
pozostawiający smug oraz wykazujący
właściwości antypoślizgowe.
Należy przestrzegać systematycznego
przelewania kratek kanalizacyjnych w
pomieszczeniach sanitarnych według instrukcji
przekazanej przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego.
Do woda używanej do przelewania kratek
należy dodać środek zapachowy niwelujący
nieprzyjemne zapachy.
2.5 Czyszczenie glazury codziennie
Uniwersalny, neutralny
Uniwersalny, neutralny środek czyszczący, o
lekkim zapachu, nie pozostawiający smug na
powierzchni

W razie potrzeby

Sprzątanie posesji i terenów zieleni oraz parkingów

Usuwanie zanieczyszczeń Codziennie –
5.1 wokół Al. Jana Pawła,
kontynuacja
Wojska Polskiego, (ciąg od w razie potrzeby
Straży pożarnej

W tym bieżące usuwanie zanieczyszczeń,
wody, śniegu przy schodach, strefie wejścia do
budynku oraz z elewacji.

Bieżące usuwanie śniegu
5.2 ze schodów.

pierwsze odśnieżanie
najpóźniej do godz.
7.00-kontynuacja
pracy na bieżąco. W
zależności
od warunków
atmosferycznych.
Odśnieżanie musi
odbywać się z
częstotliwością
gwarantującą
swobodne i
bezpieczne
przemieszczanie się
klientów budynku.

5.

Bieżący serwis porządkowy

5.1

Obchody budynków pod
kątem czystości. Zbieranie
śmieci; opróżnianie koszy
na śmieci i popielnic.
Bieżące uzupełnianie
brakujących
środków czystości we
wszystkich
toaletach i
pomieszczeniach
sanitarnych
w budynku
Utrzymywanie na bieżąco
czystości w
sanitariatach

5.2

5.3

5.4

Codziennie

codziennie

codziennie

Podlewanie kwiatów świeżych na w razie potrzeby
korytarzach, mycie oraz
nawożenie

Usługa powinna być wykonywa w okresie
jesienno-zimowym całodobowo w zależności
od warunków atmosferycznych.

