
ZAŁ 1  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
POSTĘPOWANIE    ZP/SUI/7/2019 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec  

www.marr.com.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie przeprowadzone w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości poniżej 30.000 Euro netto  

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń 

wewnętrznych użytkowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu  oraz 

terenu zewnętrznego, przy użyciu środków, materiałów oraz sprzętu  Wykonawcy.  

Całkowita powierzchnia do sprzątania wynosi ogółem 19864,34 m2   w tym 5674,59 m2   

powierzchni pomieszczeń wewnętrznych  i 14189,75m2   powierzchni zewnętrznych. Poniżej 

podział  na poszczególne lokalizacje:  

a) BUDYNEK PRZY UL. CHOPINA 18 

LP OPIS ILOŚĆ 

1 Powierzchnia wewnętrzna do sprzątania (cały budynek , 4 kondygnacje) 587,09m2
 

2 Ilość misek ustępowych 5 szt. 

3 Ilość pisuarów 3 szt. 

4 Ilość umywalek i zlewozmywaków 8 szt. 

5 Ilość osób pracujących na obiekcie 25 

6 

Powierzchnia zewnętrzna do sprzątania  
w tym : 

powierzchnia utwardzona: 598,00 m2
 

powierzchnia zielona: 175,00 m2
 

 

773,00m2
 

 

     

b) BUDYNEK INKUBATORA IN-TECH 2 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 3 

LP OPIS ILOŚĆ 

1 

Powierzchnia wewnętrzna do sprzątania  
w tym : 

komunikacja o pow. 965,23 m2
 

sale  konferencyjne pom. 003, 008,102, o pow.461,56 m2
 

pom. biurowe 119B o pow. 38,00 m2
 

szatnia pom. 102 o pow. 29,49 m2
 

serwerownia pom. -021 o pow. 54,63m2
 

kotłownia pom. -003 o pow. 49,83m2
 

1804,74m2
 

http://www.marr.com.pl/


sanitariaty o łącznej  pow. 206,00 m2
 

(budynek posiada 4 kondygnacje, 1 windę osobową, 1 podnośnik dla 
niepełnosprawnych) 

2 Ilość misek ustępowych 30 szt. 

3 Ilość pisuarów 6 szt. 

4 Ilość umywalek i zlewozmywaków 33 szt. 

5 Ilość osób na obiekcie 50 szt. 

6 

Powierzchnia zewnętrzna do sprzątania  
w tym : 
powierzchnia utwardzona: 2212,98m

2
 

powierzchnia zielona: 649,00 m
2
 

 

2861,98m
2
 

 

 

c) BUDYNEK INKUBATORA IN-TECH 1 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9 

LP OPIS ILOŚĆ 

1 

Powierzchnia wewnętrzna do sprzątania  
w tym : 

komunikacja o pow. 1713,86 m2
 

sale  konferencyjne  o pow. 474,43 m2
 

kuchnie i sanitariaty o pow. 613,68 m2
 

biura MARR pom.  D107, D001, D213, D213A, D1/8, B/21, B/8 o pow. 480,79 m2
       

(budynek posiada od 1-3  kondygnacji, 1 windę osobową, 1 windę towarową) 

3282,76 m2 
 

2 Ilość misek ustępowych 53 szt. 

3 Ilość pisuarów 19 szt. 

4 Ilość umywalek i zlewozmywaków 55 szt. 

5 Ilość pryszniców 8 szt. 

6 Ilość osób na obiekcie 191 szt. 

7 

Powierzchnia zewnętrzna do sprzątania  
w tym : 

powierzchnia utwardzona (place i jezdnie, ciągi piesze): 5873,77 m2
 

powierzchnia utwardzona zielona (płyty ażurowe): 1860 m2
 

powierzchnia zielona:        2821,00 m2
 

 

10554,77m2
 

 

2. Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, ma prawo do wizji lokalnej 

terenów i budynków w celu zapoznania się ze specyfiką przedmiotu zamówienia.  

Tabela 1  Zakres i częstotliwości prac porządkowych BUDYNEK PRZY UL. CHOPINA 18 : 

L.p. OPIS CZYNNOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ  SPRZĄTANIA 

  W TYGODNIU W ROKU 

SPRZĄTANIE WEWNĘTRZNE 

1 Wycieranie kurzu z mebli, lampek biurowych  itp. 3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

2 Czyszczenie mebli płynem do konserwacji (odpowiednim  
do rodzaju powierzchni) 

3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

3 Opróżnianie pojemników  niszczarek z dokumentów  
(z wymianą worków na śmieci) 

3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 



4 Opróżnianie koszy na śmieci (z wymianą worków na śmieci) 3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

5 Opróżnianie  popielniczek znajdujących się w miejscach 
wyznaczonych do palenia. 

3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

6 Dokładne czyszczenie/mycie listew przypodłogowych   12(pierwszy tydzień 
miesiąca) 

7 Odkurzanie mebli tapicerskich 1  

8 Odkurzanie/zamiatanie i mycie powierzchni podłóg 3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

9 Mycie drzwi wejściowych, szklanych wraz z ramami  i ścian 
działowych 

1  

10 Mycie drzwi wewnątrz budynku i czyszczenie ościeżnic 1  

11 Mycie parapetów okiennych. 3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

12 Mycie grzejników  12(pierwszy tydzień 
miesiąca) 

13 Mycie posadzek w korytarzach, klatkach schodowych i na 
schodach, mycie poręczy przy schodach 

3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

14 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń kuchennych  na 
poszczególnych kondygnacjach 

3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

15 Mycie całej powierzchni glazury w pomieszczeniach kuchennych 3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

16 Mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych 
(umywalki, miski i deski klozetowe, pisuary, armatura, inne 
akcesoria) 

3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

17 Mycie glazury i terakoty w toaletach. 3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

18 Mycie i polerowanie luster, elementów szklanych barier 
schodowych,  powierzchni błyszczących (chromowanych) itp. 

3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

19 Wynoszenie śmieci do miejsc wyznaczonych 3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

20 Odkurzanie mat wejściowych 3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

21 Mycie okien   2 (maj, wrzesień) 

22 Odkurzanie szaf,  metalowych regałów  archiwalnych  12(pierwszy tydzień 
miesiąca) 

23 Uzupełnianie środków czystości wymienionych  
w Tabeli 3 niniejszego załącznika. 

na bieżąco/ według  
potrzeb 

 

24 Neutralizacja zapachów w pomieszczeniach sanitarnych 3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

SPRZĄTANIE ZEWNĘTRZNE 

25 Zbieranie śmieci z terenów zielonych wokół budynku 3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

26 Zamiatanie i zbieranie śmieci z parkingu, pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, schodów 

3(poniedziałek, środa, 
piątek) 

 

27 Mycie, czyszczenie, polerowanie oraz konserwacja  elewacji, 
schodów, barier  wykonanych  z kamienia  

 2(maj, wrzesień) 

 
 
 
 
 
 



Tabela 2  Zakres i częstotliwości prac porządkowych: BUDYNEK INKUBATORA IN-TECH 2 PRZY UL.    WOJSKA 
POLSKIEGO 3, BUDYNEK INKUBATORA IN-TECH 1 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9 
  

L.p. OPIS CZYNNOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ  SPRZĄTANIA 

  W TYGODNIU W ROKU 

SPRZĄTANIE WEWNĘTRZNE 

1 Wycieranie kurzu z mebli, lampek biurowych  itp. 2( wtorek, piątek)  

2 Czyszczenie mebli płynem do konserwacji (odpowiednim  
do rodzaju powierzchni) 

2( wtorek, piątek)  

3 Opróżnianie pojemników  niszczarek z dokumentów  
(z wymianą worków na śmieci) 

2( wtorek, piątek)  

4 Opróżnianie koszy na śmieci (z wymianą worków na śmieci) 2( wtorek, piątek)  

5 Opróżnianie  popielniczek znajdujących się w miejscach 
wyznaczonych do palenia. 

5  

6 Dokładne czyszczenie/mycie listew przypodłogowych   12(pierwszy tydzień 
miesiąca) 

7 Odkurzanie mebli tapicerskich (biura MARR) 1  

8 Odkurzanie/zamiatanie i mycie powierzchni podłóg (biura 
MARR) 

2( wtorek, piątek)  

9 Mycie drzwi wejściowych, szklanych wraz z ramami  i ścian 
działowych 

2( wtorek, piątek)  

10 Mycie drzwi wewnątrz budynku i czyszczenie ościeżnic 2( wtorek, piątek)  

11 Mycie parapetów okiennych. 2( wtorek, piątek)  

12 Mycie grzejników  12(pierwszy tydzień 
miesiąca) 

13 Sprzątanie wind 5  

14 Mycie podłóg w korytarzach, klatkach schodowych  
i na schodach, mycie poręczy przy schodach 

5  

15 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń kuchennych  na 
poszczególnych kondygnacjach 

2( wtorek, piątek)  

16 Mycie całej powierzchni glazury w pomieszczeniach kuchennych 2( wtorek, piątek)  

17 Mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych 
(umywalki, miski i deski klozetowe, pisuary, armatura, inne 
akcesoria) 

5  

18 Mycie glazury i terakoty w toaletach. 5  

19 Mycie i polerowanie luster, powierzchni błyszczących 
(chromowanych) itp. 

2( wtorek, piątek)  

20 Wynoszenie śmieci do miejsc wyznaczonych 5  

21 Odkurzanie mat wejściowych 5  

22 Mycie okien   2(maj, wrzesień) 

23 Odkurzanie szaf,  metalowych regałów  archiwalnych  12(pierwszy tydzień 
miesiąca) 

24 Uzupełnianie środków czystości wymienionych  
w Tabeli 3 niniejszego załącznika. 

na bieżąco/ według  
potrzeb 

 

25 Neutralizacja zapachów w pomieszczeniach sanitarnych 5  

26 Doczyszczenie posadzek z terrakoty  ciągów komunikacyjnych , 
w obiekcie In-Tech 1  (dogłębne czyszczenie za pomocą 
szorowarek do gruntownego czyszczenia oraz płukania) 

 1 / po podpisaniu 
umowy 

SPRZĄTANIE ZEWNĘTRZNE 

27 Zbieranie śmieci z terenów zielonych wokół budynku 5  

28 Zamiatanie i zbieranie śmieci z chodników, dróg i parkingu  5  

 



2. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia osób sprzątających w sprzęt ręczny, mechaniczny  

i materiały niezbędne do realizacji zamówienia tj. wiadra, mopy, ścierki, worki, miotły itp. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia swoim pracownikom: 

a) odzieży roboczej - estetycznej, oznaczonej w widocznym miejscu emblematem lub nazwą 

Wykonawcy, 

b) odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej- zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

5. Godziny wykonywania czynności sprzątania: 

a) Zakres prac objętych zamówieniem należy wykonywać w godzinach 700 – 1500   

6. Wykaz środków czystości, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do utrzymania obiektu        

w stałej czystości przedstawiono w Tabeli nr 3. Wykonawca będzie zobowiązany na bieżąco 

uzupełniać braki środków używanych do realizacji umowy bez prawa do wyższego 

wynagrodzenia. Bezwzględnie należy utrzymać ciągłość zaopatrzenia w mydło w płynie, ręczniki 

papierowe, papier toaletowy, płyn do naczyń, kostki w zawieszce do wc i pisuarów, spraye 

zapachowe, żele zapachowe  na wszystkich obiektach. 

Tabela nr 3  Środki czystości: 

Rodzaj środka Opis 

Mydło w płynie 5 l o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnujących, 
zapobiegające nadmiernemu wysuszaniu skóry  
(z kolagenem lub lanoliną), przebadane 
dermatologicznie, neutralne PH 5,5 
 

Płyn do naczyń 5 l wysokopieniący, skutecznie usuwający tłuszcz  
i inne zabrudzenia, o  zapachu cytrynowym , nie 
powodujący podrażnień skóry, o neutralnym PH 5,5  

Papier toaletowy biały 
(pasujący do podwójnego dozownika papieru 
toaletowego  
w rolkach konwencjonalnych) biura 

miękki, nie pylący, dwuwarstwowy, perforowany, 
wykonany z celulozy, śr. rolki ok. 23 cm, szerokość 
10 cm 

Papier toaletowy szary (pasujący do podwójnego 
dozownika papieru toaletowego  
w rolkach konwencjonalnych)produkcja 

jednowarstwowy, nie pylący, gofrowany z 
odcinkiem ułatwiającym zerwanie 1-warstwy,  
śr. rolki ok. 23 cm, szerokość 10 cm,  
 

Ręcznik składany papierowy „Z-Z” biały, biura nie pylący, wymiar 23x25 cm, 1-warstwowy, 
gofrowany, wodoutrwalony, pakowany po 200 
sztuk w pakiecie 

Ręcznik składany papierowy „Z-Z” szary, produkcja nie pylący, wymiar 23x25 cm, 1-warstwowy, 
gofrowany, wodoutrwalony, ,  pakowany po 200 
sztuk w pakiecie 

Worki na śmieci  wykonane z folii HDPE 

Kostka w zawieszce do WC i pisuarów o właściwościach czyszczących, odświeżających, 



zapobiegająca powstaniu osadu 

Spray zapachowy 300 ml odświeżacz powietrza w aerozolu, o przyjemnym 
zapachu np. Brise lub równoważny 

Żel zapachowy 150 ml Odświeżacz powietrza w żelu, pozostawiający 
świeży przyjemny zapach na ok. 30 dni np. Brise lub 
równoważny 

 

7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu środki 

czystości  używane przy realizacji przedmiotu umowy, środki te muszą  posiadać wszystkie 

niezbędne atesty i odpowiednie zezwolenia, muszą być stosowane przed upływem  terminu 

przydatności do użycia oraz zgodnie z zaleceniami producenta.    

8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji w formie pisemnej  

o pracowniku (koordynatorze) sprawującym w jego imieniu nadzór nad wykonywaną usługą. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


