
załącznik nr 1 do zaproszenia 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ 
BIUROWYCH W SIEDZIBIE WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO  
W OLSZTYNIE: 

 
CODZIENNIE: 
1/ mycie na mokro powierzchni podłóg wraz z listwami przypodłogowymi  
(w pomieszczeniach, na korytarzach - parter, I i IV piętro oraz w windach) i schodów 
na klatkach schodowych, 
2/ czyszczenie na sucho i polerowanie holu przy wejściu głównym wyłożonego 
granitem oraz schodów granitowych, 
3/ sprzątanie sal rozpraw, pokoi biurowych, sal narad, sali obrad, pomieszczeń 
socjalnych, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń gospodarczych znajdujących się 
na parterze, I i IV piętrze budynku, w którym swoją siedzibę ma WSA w Olsztynie  
o łącznej powierzchni 3929,16 m2 w tym: 
- odkurzanie bezpyłowe wykładzin i dywanów w pokojach biurowych (w razie 
potrzeby pranie  na mokro z usuwaniem plam), 
- ścieranie kurzu i usuwanie plam z mebli, biurek, sprzętu technicznego (należy 
podnieść klawiaturę, piórnik, laptop, monitor, komputer i inne rzeczy ustawione na 
meblach i biurkach w celu usunięcia kurzu),  
- wycieranie krzeseł i foteli (powierzchni nietapicerowanych), 
- czyszczenie powierzchni urządzeń i sprzętu biurowego (za wyjątkiem monitora  
i klawiatury) oraz czyszczenie aparatów telefonicznych z zastosowaniem 
odpowiednich środków czystości, 
- opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków w pomieszczeniach biurowych 
socjalnych i sanitarnych oraz pojemników znajdujących się w niszczarkach, 
- utrzymanie czystości kaloryferów, parapetów, klamek, włączników światła – 
kontaktów, 
- mycie podłóg i przecieranie ścian wyłożonych płytkami ceramicznymi  
w pomieszczeniach socjalnych i WC oraz luster znajdujących się w WC, 
- mycie, czyszczenie i dezynfekcja desek sedesowych, muszli ustępowych, 
umywalek i zlewozmywaków znajdujących się w pomieszczeniach WC i socjalnych, 
- sprzątnie dwóch wind osobowych oraz mycie szyb wewnątrz kabiny przeszklonej 
windy znajdującej się w dziedzińcu Sądu, 
- mycie kuchenek mikrofalowych wewnątrz i na zewnątrz znajdujących się  
w pomieszczeniach socjalnych, 
- sprzątanie pomieszczenia portiera zlokalizowanego w holu głównym przy wejściu 
do budynku oraz znajdującej się przy tym pomieszczeniu lady informacyjnej, 
- sprzątanie pomieszczenia szatni znajdującego się na parterze budynku w holu 
głównym, 
- sprzątanie Biura Podawczego znajdującego się na parterze budynku przy salach 
rozpraw, 
- powiadamianie zamawiającego o zauważonych usterkach i awariach, 
- wykonywanie innych czynności zleconych przez pracowników zamawiającego 
odpowiedzialnych za porządek w siedzibie Sądu, koniecznych do utrzymania 
czystości w obiekcie, np. usuwanie bieżących plam z wykładzin, tapicerki meblowej 
itp., 
- sprawdzanie czy wszystkie okna i drzwi na terenie Sądu są pozamykane, 
- utrzymywanie w należytym porządku i czystości schodów zewnętrznych przed 
wejściem głównym do budynku przy ul. Emilii Plater 1, chodników i ciągów 



komunikacyjnych wokół obiektu od strony ul. Emilii Plater i ul. Mikołaja Reja oraz 
dziedzińca wewnętrznego od strony Al. Piłsudskiego. 
 
W OKRESIE ZIMOWYM DO GODZINY 7.00 WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA: 
- odśnieżanie chodników od strony ul. Emilii Plater i ul. Mikołaja Reja na całej 
długości i szerokości chodnika przy budynku Sądu, 
- odśnieżanie wewnętrznego dziedzińca od strony Al. Piłsudskiego oraz usuwanie 
oblodzenia, 
- usuwanie oblodzenia chodników od strony ul. Emilii Plater i ul. Mikołaja Reja na 
całej długości i szerokości oraz chodnika przy budynku Sądu i schodów przed 
wejściem głównym od strony ul. Emilii Plater. 
 
RAZ W TYGODNIU: 
- odkurzanie i czyszczenie krzeseł, foteli i siedzisk tapicerowanych, 
- mycie wszystkich drzwi wewnątrz budynku i drzwi pełnych wejściowych wraz  
z futrynami, 
- mycie i konserwacja podłóg z parkietu, 
- wycieranie kurzu z obrazów, 
- utrzymanie czystości metalowych części poręczy, 
- wycieranie trudnodostępnych powierzchni takich jak wysokie szafy. 
 
RAZ NA DWA TYGODNIE: 
- sprzątanie pomieszczeń archiwum (163,8 m2), 
- gruntowne mycie ścian wyłożonych płytkami ceramicznymi (toalety i pomieszczenia 
socjalne) i boazerią przy zastosowaniu odpowiednich środków konserwujących, 
- czyszczenie i usuwanie kamienia z baterii umywalkowych w pokojach socjalnych  
i sanitarnych. 
 
RAZ W MIESIĄCU: 
- mycie okien w salach rozpraw i pokojach narad znajdujących się przy salach 
rozpraw, 
- mycie i pielęgnacja kwiatów w sali konferencyjnej przy pokoju biurowym nr 165,  
- mycie lodówek wewnątrz i na zewnątrz znajdujących się w pokojach socjalnych, 
- gruntowne doczyszczanie powierzchni podłóg ciągów komunikacyjnych, ręczne 
doczyszczanie szczotkami terakoty oraz cokołów przypodłogowych, a także 
gruntowne sprzątanie pomieszczeń ochrony (33,1 m2) i  szatni (23,5 m2), 
- sprzątanie pomieszczeń w przyziemiu Sądu: magazyn, wentylatorownia, 
rozdzielnia, kotłownia i ciągi komunikacyjne o łącznej powierzchni 243 m2. 
 
RAZ NA KWARTAŁ: 
- konserwacja powierzchni kamiennych, 
- czyszczenie i konserwacja balustrad i barierek ze stali nierdzewnej wewnątrz i na 
zewnątrz budynku. 
 
TRZY RAZY W ROKU: 
- mycie okien. 
 
RAZ NA PÓŁ ROKU:  
- mycie punktów świetlnych, wszystkich kloszy lamp oświetleniowych w pokojach  
i ciągach komunikacyjnych, po zdjęciu ich przez pracownika Sądu. 
 
2. Powierzchnie do sprzątania: 
Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne – przyziemie Sądu – 406,80 m2 



Pokoje biurowe, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa i ciągi komunikacyjne – 
parter – 1100,40 m2 
Pokoje biurowe, sale narad, sala obrad, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia 
socjalne i ciągi komunikacyjne – I piętro – 1937,90 m2 
Pokoje biurowe, pomieszczenia sanitarne, klatka schodowa i ciągi komunikacyjne –  
IV piętro – 484,06 m2

 

 

razem powierzchnia do sprzątania: 3929,16 m2 
 
3. Wykonawca w celu kompleksowego wykonania usługi będzie zobowiązany do 
wykonania ewentualnych innych stwierdzonych przez siebie lub wskazanych przez 
zamawiającego czynności nie wymienionych w niniejszym zakresie np.: sprzątanie  
w miarę potrzeb po niewielkich remontach, malowaniu pomieszczeń oraz 
ewentualnych awariach. 
4. Zamawiający zapewni własne profesjonalne środki czystości oraz niezbędne 
środki dezynfekcyjne i zapachowe: odświeżacze powietrza do każdej z kabin WC  
i kostki w muszlach sedesowych, mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki 
papierowe do łazienek i pomieszczeń socjalnych, worki foliowe do koszy. 
5. Do obowiązków Wykonawcy należy również mycie platformy dla osób 
niepełnosprawnych zlokalizowanej w dziedzińcu od strony Al. Piłsudskiego po 
uzgodnieniu z Zamawiającym w zależności od zabrudzenia. 
6. Sprzątanie winno odbywać się poza godzinami pracy Sądu, czyli w dni robocze  
w godz.  1600 – 2200 (odśnieżanie i usuwanie oblodzeń terenu zewnętrznego również 
w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i inne dni świąteczne).  
Usługi okresowe mogą być za zgodą Zamawiającego wykonywane w wolne soboty. 
7. Wykonawca winien uwzględniać wszelkie ewentualne uwagi i zalecenia 
Zamawiającego co do sposobu wykonywania usługi.  
8. Usługa winna być wykonywana przez personel przeszkolony w zakresie przepisów 
BHP i ppoż. 
9. Wykonawca wyposaży pracowników na własny koszt w odzież roboczą 
spełniającą wymogi BHP i estetyki z identyfikatorem firmy sprzątającej. 
10. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi wykaz pracowników wraz  
z zawartymi umowami o pracę, skierowanych do wykonywania usług oraz będzie 
zawiadamiał pisemnie o każdorazowej zmianie pracowników.  
Wskazany personel musi legitymować się aktualnym zaświadczeniem  
o niekaralności potwierdzonym wypisem z ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.  
W przypadku zmiany każdej z osób w trakcie trwania umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest przed dopuszczeniem jej do pracy przedstawić Zamawiającemu 
zaświadczenie o niekaralności. 
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez swoich 
pracowników przepisów BHP, przeciwpożarowych obowiązujących w obiekcie  
i podporządkowania się wszelkim zasadom ustalonym w zakresie tajemnicy, 
bezpieczeństwa majątku i obiektu Zamawiającego. 
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku  
z realizacją usługi i przyczyn leżących po jego stronie. 
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno - prawną za ewentualne 
nieszczęśliwe wypadki powstałe w wyniku nienależytego wywiązywania się  
z podpisanej umowy. 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z budynku WSA 
każdego z pracowników Wykonawcy, który poprzez swoje zachowanie i jakość 
wykonywanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg. 
15. W czasie trwania umowy Zamawiający będzie przeprowadzał kontrole 
poprawności i jakości wykonywanych prac porządkowo – sprzątających. Kontrole 
mogą odbywać się bez obecności Wykonawcy. 



16. Zamawiający przekazuje (na podstawie protokołu) do użytkowania dwie maszyny 
czyszczące hole, a Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego ich wykorzystania 
zgodnie z ich przeznaczeniem i utrzymywaniem w prawidłowym stanie i czystości.  
17. Wykonawca musi do oferty dołączyć: 
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenie do ZUS, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, 
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie podatków z właściwego US, wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, 
- kopię wyciągu z rejestru przedsiębiorców KRS Zleceniobiorcy (lub rejestru 
prowadzonego przez inny organ), 
- aktualną polisę ubezpieczeniową OC lub inny dokument ubezpieczenia 
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej. 
Nieprzedłożenie któregoś z w/w dokumentów spowoduje nie rozpatrywanie oferty. 


