
 

 
1 

Aktualny 

Załącznik nr 1 do SIWZ/ 

do Umowy nr CSIOZ/…/2017 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w budynku przy ul. Stanisława Dubois 5A 

w Warszawie.” 

 

I. Rodzaj oraz wielkość powierzchni do sprzątania w okresie od dnia zawarcia umowy jednak nie 

wcześniej niż od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r.  

 

I.1. W ramach przedmiotu zamówienia powierzchnie podlegające sprzątaniu wynoszą łącznie ok. 3 627 m² 

w tym: pomieszczenia biurowe, klatki schodowe, schody, korytarze, sanitariaty, pomieszczenia 

socjalne, pomieszczenia magazynowe, serwerownie, sale konferencyjne o powierzchni: 

 

a) Wykładzina dywanowa – ok. 2565 m
2
  

b) podłoga kamienna – ok.147 m²  

c) powierzchnia terakoty - ok. 115 m
2
  

d) powierzchnia gresu – ok.180 m²  

e) powierzchnia pcv - ok.21 m² 

f) powierzchnia podłogi technicznej - ok.183 m
2
  

g) glazura – ok. 416 m
2 
 

f) wyposażenie pomieszczeń sanitarnych: 

 kabiny z muszlą klozetową: 18,  

 umywalki:18, 

 pisuary: 6 

 pojemniki na ręczniki do rąk typu ZZ: 2  

 pojemniki na papier toaletowy: 18,  

 pojemniki przeznaczone na ręczniki do rąk w roli: 8 

h) wyposażenie pomieszczeń socjalnych: 

 zlewozmywaki: 5, 

 zmywarki 2 

 pojemniki przeznaczone na ręczniki do rąk typu ZZ: 4, 

 stojaki przeznaczone na ręczniki do rąk w roli: 6  

I.2. W całkowitej powierzchni do sprzątania jest: 

I.2.1. Sprzątanie codzienne : 

 odkurzanie wykładziny dywanowej – ok. 2386 m
2
 , 

 powierzchnia gresu, terakoty i posadzki kamiennej –  ok. 348 m
2   

 

 wykładziny PCV – ok. 21 m² 

I.2.2. Sprzątanie raz w tygodniu:
 
 

 terakoty i posadzki kamiennej- ok. 94 m² 
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 podłogi technicznej– ok. 183 m
2
 

 wykładziny dywanowej w Archiwum (I piętro) – ok. 23 m², 

I.2.3. Sprzątanie raz w miesiącu:  

 mycie glazury – ok. 416 m
2
, 

 mycie drzwi i ścianek przeszklonych – ok. 146 m
2
, 

 wykładziny dywanowej (pomieszczenia magazynowe) – ok.155 m². 

I.2.4. Sprzątanie dwa razy w roku (wiosna-jesień): 

 dwustronne mycie okien otwieranych – ok. 320,00 m
2
, 

 jednostronne mycie okien nieotwieranych – ok. 454,00 m
2
, 

 jednostronne mycie okien elewacyjnych na klatce schodowej – ok. 40 m
2
, 

 czyszczenie mechaniczne podłogi kamiennej i terakoty – ok. 167 m
2
. 

I.2.5. Sprzątanie min. trzy razy w roku: 

 pranie wykładziny dywanowej – ok. 2386 m
2
. 

Wyjaśnienie:  

Mycie okien elewacyjnych dotyczy mycia okien na klatce schodowej od strony wewnętrznej. Na zewnątrz 

przedmiotowe okna myte są przez firmę alpinistyczną, wynajmowaną przez administrującą budynek 

Wspólnotę Mieszkaniową. 

III. Szczegółowy rodzaj czynności oraz częstotliwość ich wykonania  

L.p. Rodzaj czynności 

Częstotliwość wykonania  

w  

tygodniu 

w 

miesiącu 

w  

roku 

1. 
Sprzątanie ciągów komunikacyjnych, w tym wejście do budynku, klatka schodowa, hole 

i korytarze: 

1.1  

Mycie drzwi oszklonych, ścianek przeszklonych (szyb oraz 

framug) środkami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do 

odpowiednich powierzchni  

 5    

1.2  
Odkurzanie na sucho wykładziny, usuwanie na bieżąco z 

jej powierzchni plam. 
5     

1.3 

Mycie ręczne podłogi przy użyciu wózka i mopa oraz 

środków czyszczących odpowiednich do rodzaju 

sprzątanej powierzchni, w tym mycie schodów. 

5     

1.4 Wycieranie poręczy schodów na klatce schodowej. 5   

1.5  
Usunięcie odcisków palców z innych powierzchni 

szklanych i błyszczących oraz włączników światła. 
5   

1.6 
Utrzymanie w czystości urządzeń kontroli dostępu (w tym 

dyspozytor na klucze) 
5     

1.7  Opróżnianie pojemników z posegregowanymi odpadami 2     
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1.8 
Wycieranie od wewnątrz framug okien elewacyjnych 

znajdujących się na klatce schodowej 
1   

1.9  

Wycieranie na mokro gaśnic, tabliczek informacji wizualnej, 

kaloryferów, listew odbojowych, listew przypodłogowych, 

hydrantu, skrzyneczek alarmowych. 

  1   

1.10  Przecieranie na mokro kwiatów żywych i plastikowych.   1   

1.11 
Wycieranie kurzu z górnych części mebli oraz listew 

ściennych. 
  

4  

(w ostatni 

miesiąc 

danego 

kwartału) 

1.12 Mycie pojemników do segregacji śmieci W zależności od potrzeb 

1.13  Usuwanie pajęczyn.  W zależności od potrzeb 

2. 
Sprzątanie w pokojach biurowych, salach testowych, konferencyjnych,  

w gabinetach Dyrektorów, pomieszczeniach Ochrony, magazynach oraz Archiwum 

2.1 
Wycieranie biurek przy użyciu środka pielęgnacyjnego 

(antystatycznego). 
5     

2.2 

Wycieranie na mokro i na sucho oraz usuwanie plam z 

mebli biurowych środkami pielęgnacyjnymi właściwymi do 

rodzaju sprzątanej powierzchni. 

5     

2.3 Opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków na śmieci. 5   

2.4 

Sprzątanie pozostawionych naczyń i sztućców w 

sekretariacie, gabinetach dyrektorów, salach 

konferencyjnych i testowych. 

5   

2.5 
Odkurzanie na sucho z miejscowym odplamianiem 

wykładzin dywanowych. 
5   

2.6 

Wycieranie sprzętu AGD i TV, aparatów telefonicznych (z 

wyjątkiem sprzętu komputerowego), klimatyzatorów, 

wentylatorów, lampek biurkowych, drukarek, niszczarek, 

faxów, kserokopiarek oraz innych urządzeń biurowych 

znajdujących się w danym pomieszczeniu środkami 

pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do czyszczenia (środki 

antystatyczne) TV i AGD. 

1     

2.7 
Czyszczenie mebli ze skóry przeznaczonymi do tego 

środkami. 
1     

2.8 
Wycieranie na mokro drzwi, framug drzwi, klamek, 

parapetów, kaloryferów, grzejników elektrycznych. 
1     

2.9 Czyszczenie powierzchni włączników światła, kontaktów 1   

2.10 Mycie luster przeznaczonymi do tego środkami. 1   

2.11 
Odkurzanie na sucho z miejscowym odplamianiem 

tapicerki meblowej. 
1   

2.12 
Wycieranie na mokro listew odbojowych i listew 

przypodłogowych. 
1   
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2.13 

Odkurzanie wykładziny, wycieranie na mokro regałów, 

mebli, drzwi, klamek, futryn, włączników światła, usuwanie 

pajęczyn w pomieszczeniach Archiwum 

1   

2.14 

Odkurzanie wykładziny, wycieranie na mokro regałów, 

mebli, drzwi, klamek, futryn, włączników światła, usuwanie 

pajęczyn w pomieszczeniach magazynowych 

 1  

2.15 Przecieranie na mokro kwiatów żywych i plastikowych.   1  

2.16 Mycie gablot i szaf przeszklonych  1  

2.17 
Wycieranie kurzu z górnych części mebli oraz listew 

ściennych. 
    4 

2.18 Usunięcie kurzu z wywietrzników wentylacyjnych.     4 

2.19 
Opróżnianie niszczarek ze ścinków papieru i wynoszenie 

do kontenera. 
W zależności od potrzeb 

2.20 Mycie koszy na śmieci. 
W zależności od potrzeb 

2.21 Wycieranie na mokro i sucho antyram, ram obrazów. W zależności od potrzeb 

2.22 Usuwanie pajęczyn ze ścian oraz plam z podłóg. W zależności od potrzeb 

3. Sprzątanie pomieszczeń socjalnych 

3.1 

Przecieranie z zewnątrz mebli (szafki dolne i górne, blaty) i 

urządzeń kuchennych (lodówki, kuchenki mikrofalowe, 

ekspresy do kawy, czajniki, zmywarka itp.) na mokro i na 

sucho oraz usuwanie plam z mebli kuchennych środkami 

pielęgnacyjnymi właściwymi do rodzaju sprzątanej 

powierzchni. 

5     

3.2 

Mycie ręczne podłogi przy użyciu wózka i mopa oraz 

środków czyszczących odpowiednich do rodzaju 

sprzątanej powierzchni. 

5   

3.3 

Mycie i dezynfekcja zlewozmywaków, baterii kuchennej 

środkami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do czyszczenia 

tych powierzchni. 

5   

3.4 Opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków. 5   

3.5 
Załadunek i uruchamianie oraz rozładunek zmywarek przy 

użyciu właściwych detergentów. 
5     

3.6 

Wyposażanie i bieżące uzupełnianie pomieszczeń 

socjalnych w następujące produkty: płyn do mycia naczyń, 

mydło w płynie, ręczniki papierowe zz i ręczniki w roli oraz 

umieszczanie ich w pojemnikach i stojakach do tego 

przygotowanych. 

5   
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3.7 Mycie i odkażanie pojemników na śmieci. 2   

3.8 Mycie kuchenek mikrofalowych wewnątrz. 1     

3.9 Mycie lodówek wewnątrz.   1   

3.10 
Mycie glazury środkami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi 

do czyszczenia tych powierzchni. 
  1   

3.11 

Odkamienianie czajników elektrycznych oraz 

zlewozmywaków, baterii kuchennej właściwymi do tego 

środkami. 

  1   

3.12 
Mycie suszarek będących na wyposażeniu pomieszczeń 

socjalnych. 
5   

3.13 

Wycieranie mebli kuchennych na górze na mokro i na 

sucho środkami pielęgnacyjnymi właściwymi do rodzaju 

sprzątanej powierzchni. 

    4 

3.14 Wymiana gąbek do mycia naczyń. W zależności od stopnia zużycia 

4. Sprzątanie w sanitariatach 

4.1 

Odpowiednie wyposażanie i uzupełnianie sanitariatów w 

następujące produkty: mydło w płynie, ręczniki papierowe, 

papier toaletowy.  

5     

4.2 

Mycie ręczne podłogi (terakota) przy użyciu wózka i mopa 

oraz środków czyszczących odpowiednich do rodzaju 

sprzątanej powierzchni. 

5   

4.3 
Mycie i odkażanie kratek ściekowych środkami 

dezynfekującymi, uzupełnianie wody w kratkach. 
5     

4.4 

Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych w tym: 

umywalek, baterii umywalkowych, sedesów, desek 

sedesowych, pisuarów środkami przeznaczonymi do 

czyszczenia tych powierzchni. 

5     

4.5 
Wycieranie na mokro wewnątrz i z zewnątrz pojemników 

na środki higieny osobistej, koszy na odpadki  
1   

4.6 

Wycieranie na mokro drzwi, futryn, klamek, włączników 

światła, kaloryferów, rur środkami właściwymi do rodzaju 

sprzątanej powierzchni. 

 1  

4.7 
Mycie glazury środkami przeznaczonymi do czyszczenia 

tych powierzchni. 
  1  

4.8 
Mycie luster, kloszy oświetleniowych, pojemników na: 

mydło, ręczniki, papier toaletowy. 
1     
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4.9 

Odpowiednie wyposażanie uzupełnianie sanitariatów w 

następujące środki: zapachowe i dezynfekujące, 

odświeżacze powietrza w aerozolu oraz dezynfekująco-

zapachowe do muszli klozetowej i pisuarów. 

W zależności od potrzeb 

5. Mycie okien: 

5.1  Dwustronne mycie okien otwieranych.     2 

5.2  
Jednostronne (wewnętrzne) mycie okien elewacyjnych  

i okien nieotwieranych w pokojach. 
    2 

6. Pranie: 

6.1  Pranie wykładziny dywanowej.     min. 3 

6.2 Pranie vertikali (w tym zdjęcie i powieszenie vertikali).     1 

7. Sprzątanie windy: 

7.1 
Mycie lustra, mycie na mokro podłogi, ścian oraz drzwi 

windy z zewnątrz i wewnątrz właściwymi do tego środkami. 
5     

8. Czyszczenie gresu, terakoty, podłogi kamiennej: 

8.1  
Czyszczenie fizyczne i chemiczne środkami i urządzeniami 

przeznaczonymi do tych powierzchni 
    2 

9.  Czyszczenie osłon na oświetlenie  

9.1 Czyszczenie opraw oświetlenia sufitowego   1 

 

Wyjaśnienie: Zamawiający posiada łącznie ok. 406 opraw oświetleniowych znajdujących się 
w pomieszczeniach biurowych, na klatkach schodowych i korytarzach. Przy wykonywaniu czyszczenia 
opraw oświetlenia wymagane jest posiadanie przez pracowników Wykonawcy uprawnień elektrycznych. 

IV. Środki czystości niezbędne do sprzątania. 

Zamawiający wymaga, aby w ramach wykonywania ww. czynności Wykonawca w szczególności używał 

niżej wymienionych artykułów: 

L.p. Środki czystości Parametry 

1.  Papier toaletowy 

Min. dwuwarstwowy, miękki, kolor biały, wykonany ze 100% 

celulozy, posiadający atest PZH, rozmiar papieru pasujący do 

podajników będących na wyposażeniu Zamawiającego  

2.  Ręcznik papierowy 

Ręcznik papierowy typu zz, składany, gofrowany, miękki, gruby – 

gramatura min 35g/m², kolor biały lub szary, 100 % celulozy, rozmiar 

ręcznika pasujący do podajników w pomieszczeniach sanitarnych 

oraz w pomieszczeniach socjalnych  
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3.  Ręcznik papierowy w roli 

Ręcznik w roli z wyciąganą tuleją, 100% celuloza, min. 100mb, min.2 

warstwy, pasujący do podajników będących na wyposażeniu 

Zamawiającego w pomieszczeniach sanitarnych - umożliwiający 

wyciąganie papieru od dołu podajnika oraz stojaków będących na 

wyposażeniu Zamawiającego w pomieszczeniach socjalnych) 

4.  Mydło w płynie 

Mydło naturalne w płynie do codziennej pielęgnacji skóry, 

zawierające naturalne składniki niepodrażniające, nawilżające skórę, 

skutecznie usuwające zabrudzenia, z zawartością lanoliny, 

antybakteryjne. 

5.  Żel do wc z aplikatorem  

Żel aplikowany bezpośrednio do wnętrza muszli toaletowej, 

niwelujący przykry zapach, odświeżający wnętrze muszli, chroniący 

przed osadzaniem się kamienia i rdzy, zawierający składniki 

antybakteryjne, w kilku wariantach zapachowych, tj. kwiatowym, 

cytrusowym lub owocowym. 

6.  Środek do mycia muszli 

klozetowych 

Środek o właściwościach czyszcząco-dezynfekujących oraz 

wybielających, usuwający kamień, bakterie, wirusy  i grzyby, 

zawierający kwiatowe, cytrusowe lub owocowe kompozycje 

zapachowe, przeznaczony w szczególności do usuwania osadów z 

muszli klozetowych i pisuarów. 

7.  Mleczko do czyszczenia  

umywalek oraz armatury 

Środek pomagający utrzymać powierzchnię w stanie czystości, 

zawierający kwiatowe, cytrusowe lub owocowe kompozycje 

zapachowe, nie rysujący powierzchni, usuwający tłuszcz, brud, osad 

z kamienia oraz rdzy, plamy pleśni, zawierający związki wybielające. 

8.  Płyn do szyb 

Odtłuszczający płyn usuwający kurz, zabrudzenia na szybach, tłuste 

osady i inne smugi z zanieczyszczeń powietrza, szybko czyszczący 

szyby, niepozostawiający zacieków, kwiatowym, cytrusowym lub 

owocowym zapachu. 

9.  Płyn do mycia 

glazury/terakoty 

O wysokich właściwościach myjących, usuwający brud i kurz, 

niepozostawiający zacieków, nadający powierzchniom połysk oraz 

kwiatowy, cytrusowy lub owocowy zapach.  

10.  Środek do czyszczenia 

mebli skórzanych 

Usuwający brud, konserwujący, impregnujący skórę, o kwiatowym, 

cytrusowym lub owocowym zapachu. 

11.  Środek czyszczący do 

mebli tapicerowanych 

Usuwający brud, kurz, plamy, ślady zanieczyszczeń, konserwujący, 

o kwiatowym, cytrusowym lub owocowym zapachu. 

12.  Środek czyszczący do 

mebli drewnianych 

Usuwający brud, kurz oraz ślady zanieczyszczeń, konserwujący, 

pielęgnujący meble, impregnujący drewno, zabezpieczający przed 

ponownym osadzaniem się kurzu. 

13.  Woreczki higieniczne 

 Foliowe woreczki na odpady higieniczne jednorazowego użytku 

przeznaczone do pojemników będących na wyposażeniu 

Zamawiającego w toaletach damskich.  

14.  Gąbki do mycia naczyń 

Trwałe i efektywne gąbki kuchenne z jednej strony posiadające 

delikatną gąbkę do mycia, z drugiej szorstki zmywak do szorowania, 

profilowany uchwyt do wszechstronnego zastosowania. Rozmiar 

gąbek min. 150 x 90 mm±5% 
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15.  Odświeżacz powietrza w 

aerozolu 

Odświeżacz powietrza w aerozolu zawierający formułę, która 

pochłania nieprzyjemne zapachy, zapewniając natychmiastowe 

odświeżenie powietrza.  

16.  Odświeżacz powietrza w 

żelu 

Żelowa konsystencja produktu pozwalająca na długotrwałe i 

nieprzerwalne działanie, tj. minimum do 30 dni, w kilku wariantach 

zapachowych, tj. kwiatowym, cytrusowym lub owocowym. 

17.  Worki na śmieci 

Worki wykonane z wytrzymałej foli, grubość folii min 0,02 max. 0,06 

mm, wykonane z LDPE (folii polietylenowej). Worki przeznaczone do 

różnej wielkości koszy będących na wyposażeniu zamawiającego – 

120L, 60L, 40L 

18.  Płyn do mycia naczyń 

Usuwający tłuszcz, zapewniający ochronę i pielęgnację dłoni 

posiadający neutralne PH, mający działanie ochronne i odżywcze dla 

skóry rąk. Płyn nie pozostawiający zacieków na umytych 

powierzchniach, nadaje im połysk bez konieczności wycierania do 

sucha. 

19.  Tabletki do zmywarki 

Tabletki czyszczące i nabłyszczające, które chronią szkło przed 

matowieniem oraz chronią zmywarkę. Usuwają przyschnięte 

zabrudzenia, osad z herbaty, osad z kawy, nadają połysk, 

zapobiegają powstawaniu smug i odkładaniu się kamienia. 

20.  Sól do zmywarki 
Sól skutecznie zmiękczająca wodę i poprawiająca wydajność 

detergentów, chroniąca naczynia przed plamami i zaciekami. 

21.  Płyn do mycia zmywarki  
Płyn przeznaczony do mycia zmywarki wewnątrz, usuwający tłuszcz 

oraz kamień z filtrów, ramion spryskiwaczy oraz rur. 

22.  

Środki do czyszczenia 

gresu, terakoty, podłogi 

kamiennej 

 

Specjalistyczne środki chemiczne, detergenty wchodzące w reakcję 

chemiczną z plamą lub brudem powodując jej usunięcie oraz 

stosowanie bardzo miałkich środków ściernych co daje skutek 

mechanicznego usunięcia plam lub brudu. 

V. Wymagania i informacje 

1) Okres obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 
grudnia 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r. 

2) Obecnie w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pracuje 136 osób. Liczba 

zatrudnienia może ulec zmianie w okresie realizacji usługi. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi utrzymania czystości w siedzibie 

Zamawiającego z należytą starannością oraz w sposób terminowy. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi utrzymania czystości w siedzibie 

Zamawiającego z użyciem własnego sprzętu i urządzeń technicznych wolnych od wad 

i odpowiednich do wykonania usługi, w szczególności takiego jak: wózki serwisowe, odkurzacze do 

pracy na sucho i na mokro, urządzenia do czyszczenia posadzki. Wykorzystywany przez 

Wykonawcę sprzęt i urządzenia powinny posiadać odpowiednie aktualne atesty i certyfikaty 

dopuszczające je do stosowania i obrotu w Polsce. 
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5) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi utrzymania czystości w siedzibie 

Zamawiającego z użyciem środków sanitarno-higienicznych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania umowy. 

6) Wszystkie używane produkty muszą być dopuszczone do stosowania w Polsce w budynkach 

użyteczności publicznej, zgodnie z przepisami prawa i powinny być stosowane zgodnie 

z przeznaczeniem i zaleceniami producenta oraz posiadać stosowne atesty. 

7) Wykonawca na własny koszt i ryzyko oraz we własnym zakresie zapewni we właściwych terminach 

dostawy wszystkich materiałów i środków czyszczących, w szczególności wskazanych w pkt. IV 

Środki czystości niezbędne do sprzątania oraz niezbędnego do realizacji usługi sprzętu i urządzeń. 

8)  Wykonawca zgromadzi niezbędne kadry i środki do pełnego i terminowego wykonywania usługi 

przez cały okres realizacji umowy. 

9) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę w wymiarze minimum ¼ etatu przez cały okres realizacji umowy co najmniej 4 

pracowników wykonujących usługę utrzymania czystości w siedzibie Zamawiającego. 

10) W przypadku nieobecności pracownika wykonującego usługę utrzymania czystości w siedzibie 

Centrum, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa. Zamawiający zaleca 

posiadanie niezbędnej rezerwy w celu zapewnienia pełnej obsady kadrowej, tak aby rotacja 

pracowników nie wpływała na poziom wykonywanych usług. 

11) Wykonawca zapewni usługę bieżącego utrzymania czystości w holu wejściowym i holach na 

poszczególnych piętrach, na klatce schodowej oraz w windzie do godziny 8:00 w dni robocze tj. od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych 

u Zamawiającego a w okresie jesienno-zimowym (w miesiącach takich jak: wrzesień, październik, 

listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec) Wykonawca zapewni dodatkowo usługę bieżącego 

utrzymania czystości ww. pomieszczeń w godzinach 8:00 - 9:30. 

12) Wymaga się, aby wszystkie środki czystości takie jak: papier toaletowy, ręczniki jednorazowe do 

rąk, mydło w płynie, żele do wc z aplikatorem, odświeżacze powietrza, płyny do mycia naczyń, gąbki 

do mycia naczyń były zapewnione w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych w godzinach pracy 

Zamawiającego tj. 8-17. 

13) Wykonawca winien zabezpieczyć w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym odpowiednią ilość ww. 

środków czystości (ręczniki papierowe zz, ręczniki w roli, papier toaletowy, mydło w płynie, płyn do 

naczyń), do których dostęp będzie miał Zamawiający, w celu uzupełnienia na wypadek powstałych 

w ciągu dnia braków. Ilość udostępnionych przez Wykonawcę materiałów i środków będzie na 

bieżąco ustalana z Zamawiającym. 

14) Wymaga się również zabezpieczenia Zamawiającego w większą ilość środków czystości takich jak: 

papier toaletowy, ręczniki w roli,  ręczniki typu zz oraz mydło w płynie w czasie odbywających się 

konferencji (zwiększona liczba osób w przedziale od 50 do 100 osób). O większych konferencjach 

Zamawiający będzie odpowiednio wcześniej informował Wykonawcę. 

15) Wykonawca w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu 

zamówienia ma możliwość dokonania wizji lokalnej w pomieszczeniach Zamawiającego. 

16) Wykonawca będzie świadczył usługi utrzymania czystości w siedzibie Zamawiającego w dni 

robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni 

wolnych u Zamawiającego, po godzinie 16:00, z zastrzeżeniem pkt 18 OPZ oraz z wyjątkiem 
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wyszczególnionych poniżej pomieszczeń, w których Wykonawca będzie świadczył przedmiotowe 

usługi we wskazanym przedziale czasowym pod nadzorem pracownika Zamawiającego: 

Wykaz pomieszczeń sprzątanych podczas obecności pracowników: 

L.p. Numer pomieszczenia Godziny sprzątania 

1. 101 15:15-16:00 

2. 102 15:15-16:00 

4. 103 15:15-16:00 

5. 104 15:15-16:00 

6. 105 15:15-16:00 

7. 107 15:15-16:00 

8. 111 15:15-16:00 

9. 112 15:15-16:00 

10. 113 15:15-16:00 

11. 115 15:15-16:00 

12. 117 15:15-16:00 

13. 210 15:15-16.00 

14. 212 15:15-16.00 

15. 213 15:15-16.00 

16. 214 15:15-16:00 

17. 215 15:15- 16:00 

17) Liczba pomieszczeń, w których Wykonawca będzie świadczył usługi pod nadzorem pracownika 

Zamawiającego może ulec zmianie.  

18) Zamawiający zastrzega, że wykonywanie usługi wskazanej w cz. III. Szczegółowy rodzaj czynności 

oraz częstotliwość ich wykonania pkt 5, 6, 8 i 9 Wykonawca będzie realizował w dni wolne od pracy 

u Zamawiającego (soboty oraz niedziele), po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu terminu  

z Zamawiającym. 

19) Wykonawca zobowiązany jest także do wykonywania czynności sprzątania w sytuacjach wystąpienia 

awarii (o ile sytuacja taka wystąpiła w godzinach świadczenia usługi utrzymania czystości) lub po 

wykonanych/trwających remontach/przeprowadzkach. 

20) Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, prawidłowo wystawionej/go 
faktury lub rachunku. 


