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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych i różnego przeznaczenia w budynkach 

Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 12 i 14 w okresie od 1.01.2020 r.  

do 31.12.2021 r. 

 

1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych i różnego przeznaczenia obejmuje: 

1) Codziennie w dni pracy Ministerstwa – od godz. 1800 do godz. 2200: 

a) odkurzanie wykładzin i dywanów w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i klatkach schodowych, 

odkurzanie i mycie podłóg z wykładziny PCV; 

b) wycieranie kurzu z mebli, półek wiszących, parapetów wewnętrznych, sprzętu biurowego, listew 

podłogowych; 

c) mycie w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych: armatury i urządzeń sanitarnych, w tym usunięcia 

rdzy i kamienia z urządzeń sanitarnych, dezynfekcja oraz mycie podłóg; 

d) odkurzanie i mycie podłóg z drewna, parkietu oraz klatek schodowych z drewna i głównej klatki 

schodowej wykonanej z kamienia wraz z polerowaniem kamienia na klatce schodowej  

z zastosowaniem preparatów odpowiednich do określonego podłoża;  

e) opróżniane koszy na śmieci i wymianę worków foliowych właściwych kolorystycznie do segregacji 

śmieci w koszach oraz opróżniania pojemników niszczarek oraz wyniesienie ich zawartości  

z budynku do kontenerów na odpady (Wykonawca jest zobowiązany w ramach przedmiotu 

zamówienia dostarczać worki foliowe właściwe kolorystycznie do segregacji śmieci zgodnie  

z zasadami segregacji odpadów określonymi w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy  

dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy,  

a w szczególności w zasadach segregacji i odbioru odpadów);  

f) mycie luster w łazienkach i pokojach; 

g) wycieranie z kurzu lamp biurowych; 

h) opróżnianie i czyszczenie popielniczek zewnętrznych umieszczonych na dziedzińcu budynku, 

przy ul. Senatorskiej 14; 

2) raz w tygodniu: 

a) mycie kuchenek mikrofalowych w aneksach kuchennych; 

b) odkurzanie ram obrazów i antyram; 

c) pokrycie mebli emulsją konserwacyjną odpowiednią do określonego podłoża;  

d) odkurzanie mebli tapicerowanych i utrzymanie w stanie należytej czystości; 

e) mycie poręczy i balustrad na schodach; 

f) mycie aparatów telefonicznych i innych urządzeń biurowych płynem antystatycznym; 

g) czyszczenie monitorów, klawiatur, myszek komputerowych oraz głośników preparatami specjalnie 

przeznaczonymi do tego celu i dopuszczonymi przez producenta danego sprzętu; 

h) wypastowanie i wyfroterowanie podłóg oraz czyszczenie korytarzy z wykładziną PCV środkiem 

antypoślizgowym; 

i) umycie koszy na śmieci; 
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j) usunięcie pajęczyn; 

k) mycie drzwi znajdujących się w pokojach i na korytarzach oraz wszystkich drzwi wejściowych; 

3) raz w miesiącu:  

a) mycie lodówek w aneksach kuchennych i sekretariatach; 

b) odkurzanie kratek wentylacyjnych i parapetów okiennych (zewnętrznych); 

c) mycie pojemników na mydło, papier, ręczniki papierowe oraz urządzeń do odświeżania powietrza; 

d) mycie grzejników CO; 

e) mycie klimatyzatorów i urządzeń klimatyzacyjnych; 

f) mycie źródeł światła (np. żyrandoli, plafonów, kinkietów); 

4) raz na kwartał: 

a) krystalizacja posadzki kamiennej w celu uzyskania jej połysku (dot. powierzchni płaskiej oraz 

klatki schodowej); 

5) dwa razy w roku: 

a) mycie krat zabezpieczających okna w budynku przy ul. Senatorskiej 14; 

b) kompleksowe mycie szyb okiennych oraz obrzeży wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

przy użyciu środka z dodatkiem antystatycznym w budynku na ul. Senatorskiej 12 i 14; 

c) odkurzanie rolet; 

d) pranie firan, kotar i zasłon wraz z prasowaniem oraz zdjęciem i zawieszaniem; 

e) pranie krzeseł biurowych znajdujących się w salach konferencyjnych; 

f) pranie wykładzin i dywanów - Wykonawca we własnym zakresie, w ramach przedmiotowej 

Umowy, przygotowuje pokoje do prawidłowego prania wykładzin i dywanów, np. poprzez 

wyniesienie drobnych mebli takich jak np. krzesła, fotele, stoliki, kontenery; 

6) na bieżąco: 

a) usuwanie zanieczyszczeń miejscowych z szyb oraz okapników zewnętrznych; 

b) uzupełnianie wkładów zapachowych do odświeżaczy powietrza;  

c) utrzymanie połysku posadzki kamiennej. 

 

Konkretny termin mycia okien, prania wykładzin i dywanów oraz firan i zasłon, krystalizacji posadzki 

kamiennej, mycie lodówek w aneksach kuchennych i sekretariatach każdorazowo zostanie uzgodniony  

z Zamawiającym.  

 

2. Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i różnego przeznaczenia będzie świadczona przez Wykonawcę 

przy użyciu jego własnego wyposażenia technicznego i własnych środków czystości - Zamawiający 

zastrzega, iż przedmiotowa usługa sprzątania nie może być wykonywana przy użyciu środków czystości 

gorszych niż: 

a) do czyszczenia mebli preparat typu pronto lub równoważny pod względem skuteczności czyszczenia, 

wpływu na czyszczone powierzchnie, 

b) do czyszczenia sanitariatów – preparat typu Domestos lub równoważny pod względem skuteczności 

czyszczenia, wpływu na czyszczone powierzchnie, właściwościach bakteriobójczych,  
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c) do czyszczenia glazury i terakoty - preparat typu Ajax lub równoważny pod względem skuteczności 

czyszczenia, wpływu na czyszczone powierzchnie, 

d) do czyszczenia szyb - preparat typu Ajax na spirytusie lub równoważny pod względem skuteczności 

czyszczenia, wpływu na czyszczone powierzchnie, 

e) odświeżacze powietrza typu Glade By Brise Automatic Spray, automatyczny odświeżacz powietrza  

o przyjemnym zapachu wraz z bateriami, 

f) odświeżacze powietrza typu select plus do obudowy firmy Merida o łagodnym i przyjemnym 

zapachu, 

g) używane środki czystości muszą pozostawiać przyjemny i łagodny zapach. Zamawiający zastrzega 

sobie akceptację środków czystości przeznaczone dla wykonywania Umowy.  

3. Wykonawca zapewni serwis dzienny - w wymiarze jednej osoby przez 8 godzin (od godziny 7:30 do 15:30)  

w dni robocze do obsługi siedzib Zamawiającego przy ul. Senatorskiej 14 i ul. Senatorskiej 12. Do zadań 

osób pracujących w serwisie dziennym będzie w szczególności utrzymywanie bieżącej czystości pomieszczeń 

użytkowanych przez urząd, w tym co najmniej 2 razy dziennie sprzątanie: 

- w łazienkach i aneksach kuchennych: armatury i urządzeń sanitarnych, dezynfekcja oraz mycie podłóg, 

wycieranie blatów, 

- holu głównego i klatki schodowej w siedzibie MSiT, przy ul. Senatorskiej 14, 

- pomieszczeń tzw. kodowanych. 

 

Zestawienie powierzchni do sprzątania 

ul. Senatorska 14 

Wykładzina:            1 140 m2 

Parkiet – dwie klatki schodowe:                27 m2 

Posadzka kamienna (dot. powierzchni płaskiej oraz klatki schodowej):         106 m2 

Terakota, PCV – łazienki, kuchnie i korytarze:          245 m2 

                 

 

ul. Senatorska 12 

Wykładzina:           1.420 m2 

Terakota, PCV – łazienki, kuchnie: 87 m2 

 

Mycie lodówek i kuchenek mikrofalowych 

 

ul. Senatorska 14 

Lodówki:                          3 sztuki,   

Kuchenki mikrofalowe:   4 sztuki. 

 

ul. Senatorska 12 

Lodówki:                          4 sztuki, 

Kuchenki mikrofalowe:    4 sztuki. 
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PRANIE WYKŁADZIN – 2 razy w roku 

 

ul. Senatorska 14 

Wykładzina:           1.503 m2 

 

ul. Senatorska 12 

Wykładzina:           1.420 m2 

 

MYCIE OKIEN – 2 razy w roku 

 

ul. Senatorska 14: 

okna skrzynkowe wraz z ramami i parapetem,  

posiadających szprosy w świetle szyby:           460 m2 

(pomieszczenia biurowe, toalety, korytarze, pomieszczenia gospodarcze) 

 

okna skrzynkowe wraz z ramami i parapetem,  

posiadających szprosy w świetle szyby:             20 m2 

(klatka schodowa – okna na wysokości powyżej 5m) 

 

ul. Senatorska 12 

okna jednoramowe wraz z ramami i parapetem,  

posiadających szprosy w świetle szyby:           250 m2 

(pomieszczenia biurowe, toalety, korytarze, pomieszczenia gospodarcze) 

 

Podane wartości dot. powierzchni światła okna  

 

 

PRANIE FIRAN I ZASŁON – 2 razy w roku 

 

ul. Senatorska 14:     firany                         614 m2 

        kotary                       15 m2 

 

Wyposażenie łazienek ul. Senatorska 14: 

a) liczba umywalek – 7 szt., 

b) liczba zlewozmywaków – 2 szt., 

c) liczba sedesów – 7 szt., 

d) liczba pisuarów – 1 szt., 

e) liczba kabin prysznicowych – 1 szt. 
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Wyposażenie łazienek ul. Senatorska 12: 

a) liczba umywalek – 9 szt., 

b) liczba zlewozmywaków – 3 szt., 

c) liczba sedesów – 10 szt., 

d) liczba pisuarów – 4 szt., 

e) liczba kabin prysznicowych – 1 szt. 

 


