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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/2/2016 na  usługi 

porządkowe w budynkach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  oraz 

terenu zewnętrznego zimą 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Usługa w zakresie prac porządkowych w budynkach Wydziału Zarządzania UW przy 
ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie o łącznej powierzchni ok. 11 000 m2  (budynki A, B, C) 
oraz terenu zewnętrznego – parkingi i ciągi piesze zimą – serwis zimowy/odśnieżanie o 
łącznej powierzchni ok. 10 000 m2. 
 
Usługa obejmuje wszelkie czynności mające na celu utrzymanie czystości w budynkach, a w 

szczególności: 

− odkurzanie powierzchni podłogowych – codziennie, 

− mechaniczne mycie i konserwacja podłóg kamiennych – codziennie, 

− mechaniczne czyszczenie, konserwacja z zabezpieczeniem antypoślizgowym podłóg 

drewnianych – codziennie, 

− wycieranie kurzu z mebli, sprzętu biurowego parapetów i grzejników – codziennie, 

− opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków – codziennie, 

− utrzymanie w czystości wyposażenia sal wykładowych wraz z tablicami i 

ściereczkami tablicowymi – codziennie, 

− mycie glazury, luster i ścianek działowych w sanitariatach – w miarę potrzeb, 

− mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych – codziennie, 

− wynoszenie nieczystości do kontenera – codziennie, 

− utrzymanie w czystości wind – codziennie, 

− utrzymanie w czystości drzwi i ościeżnic – codziennie, 

− czyszczenie zabrudzeń zmywalnych ścian – w miarę potrzeb, 

− wycieranie na sucho i w razie potrzeby na mokro koszy na śmieci, naświetleń lamp 

(kloszy) w sanitariatach i wywietrzników – w miarę potrzeb, 

− mycie okien (jednostronnie) – w miarę potrzeb, 

− pranie wykładzin dywanowych – w miarę potrzeb, 

− czyszczenie obić tapicerskich, usuwanie plam – w miarę potrzeb, 
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− odkurzanie i konserwacja elementów boazerii i okładzin ze stali nierdzewnej – w 

miarę potrzeb, 

− utrzymanie czystości schodów wejściowych do budynków wraz z podjazdami dla 

osób niepełnosprawnych, w tym odśnieżanie zimą. 

 

• Czynności przewidziane do wykonywania codziennie muszą być wykonywane we 

wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem świąt, w godzinach od 21,00  do 5,00  z 

zastrzeżeniem pomieszczeń zabezpieczanych kodami dostępu, które muszą być 

sprzątnięte i zakodowane do godziny 24,00. 

• Wszelkie środki czyszczące, konserwujące, zapachowe oraz worki na śmieci dostarcza 

wykonawca na swój koszt. 

• Wszelki środki używane do realizacji usługi muszą być wysokiej jakości, posiadać 

wymagane przepisami atesty upoważniające do stosowania w Polsce i być biologicznie 

neutralne, a środki używane do czyszczenia i konserwacji podłóg muszą być ponadto 

antypoślizgowe – szczególnie w sali sportowej. 

a) do czyszczenia gresów i podłóg drewnianych zalecane są  środki chemiczne (np. 

Johannes Kiehl); 

b) do czyszczenia wykładzin dywanowych  zalecane są środki chemiczne (np. Prochem). 

Zamawiający dopuszcza środki równoważne, tzn. środki o jakości nie gorszej niż środki 

wskazanych firm, cieszące się dobrą opinią na rynku i posiadające wszystkie wymagane 

atesty. 

• Do realizacji zamówienia wykonawca używa własnego sprzętu ręcznego i 

mechanicznego. 

• W okresie wakacji, tj. w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień, powierzchnia do 

sprzątania wynosić będzie ok. 5 000 m2. 

• Okna do mycia wewnętrznego w budynku dydaktyczno-sportowym oraz łączniku 

znajdują się na wysokości II kondygnacji. 

• Do codziennych obowiązków wynikających z realizacji zamówienia należy również: 

− ustawienie w należytym porządku wszystkich mebli ruchomych (ławki, stoły, 

krzesła i  inne) po zakończeniu sprzątania, 

− zamknięcie wszystkich okien w sprzątanych budynkach, 

− zakodowanie pomieszczeń z kodami dostępu po zakończeniu sprzątania, 

− zdanie kluczy ochronie Wydziału. 
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• Palenie papierosów przez pracowników wykonawcy dopuszczalne wyłącznie w palarni. 

• Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części zamówienia 

podwykonawcom. 

 

Charakterystyka budynków do sprzątania 

 

Budynki Wydziału Zarządzania UW ul. Szturmowa 1/3: 

 

• Budynek A – zaprojektowany wg projektu indywidualnego, o czterech kondygnacjach, 

połączony z budynkami B i C. Wejście do budynku przez holl i łącznik budynku C oraz 

wyjściem ewakuacyjnym na posesję Wydziału Zarządzania UW. 

W suterenie zlokalizowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem. W poz. parteru znajduje 

się widownia. Na II i III piętrze sala – aula na 350 osób, sale konferencyjne i  

dydaktyczne oraz sala komputerowa. 

Podłogi: drewniane (sala sportowa), gres rowkowany, gres zwykły, wykładzina 

dywanowa. 

 

• Budynek C – wraz z łącznikami parteru, I p., II p., III p. 

Zmodernizowany 6 kondygnacyjny budynek (dawny „Lipsk”). V p. zajmuje biblioteka 

wraz z ogólnie dostępną czytelnią. Na III i IV piętrze znajdują się sale wykładowe i 

ćwiczeniowe oraz pokoje pracowników naukowych. Na III piętrze znajdują się sale 

komputerowe oraz ośrodek komputerowy. II piętro zajmuje administracja Wydziału, 

sekretariaty, kasa i sekcja finansowo-księgowa. Na parterze mieści się tzw. aula mniejsza 

oraz ogólnodostępna pracownia komputerowa. W suterenie zlokalizowano archiwum i 

szatnię na 740 numerków. 

Podłogi: wykładzina dywanowa i gres. 

 

• Budynek B – zmodernizowany 6 kondygnacyjny budynek (dawny „Lipsk”). Na parterze 

znajduje się aula, I piętro zajmują sale wykładowe. III, IV i V p. znajdują się pokoje 

pracowników naukowych oraz sale seminaryjne. Na II piętrze zlokalizowano salę 

konferencyjną Rady Wydziału wraz z sekretariatem. W poziomie –1  pokoje Samorządu 

Studenckiego. Podłogi: wykładzina dywanowa i gres.  
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• Parkingi i ciągi piesze – łączna powierzchnia ok. 10 000 m2, usługa obejmuje 

odśnieżanie terenu i zapewnienie dostępu do miejsc parkingowych oraz dojścia do 

budynków. Gotowość od podjęcia akcji odśnieżania maksymalnie w ciągu 3 godzin. 

Zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu oraz piasku i soli. 

 

UWAGA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin oraz powierzchni przewidzianych 

do sprzątania. W przypadku zadań objętych przedmiotem zamówienia, występujących 

nieregularnie, Zamawiający każdorazowo złoży stosowne zapotrzebowanie  określające ilość  

powierzchni do sprzątania. Zapotrzebowanie powinno zostać złożone z wyprzedzeniem nie 

krótszym niż 4 dni. 

 
  

 

 

 

 


