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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Wariant nr 1 

Zamawiający zapewnia niezbędne środki czystości i sprzęt do realizacji usługi  

(według niniejszego  załącznika) 

 

I.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

1. Zamówienie dotyczy usługi bieżącego sprzątania i utrzymania czystości w budynku I Wydziału 

Orzeczniczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, przy ul. Łaziebnej 6 oraz 

sprzątanie przyległego, utwardzonego terenu zewnętrznego (t.j. chodnik przed budynkiem sądu 

oraz wewnętrzny parking służbowy). 

2. Usługa sprzątania świadczona jest codziennie w dniach urzędowania Sądu, od godziny 15:00. 

3. Usługa bieżącego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w siedzibie Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Szczecinie, przy ul. Łaziebnej 6 obejmuje: 

1) sprzątanie piwnicy, które obejmuje: korytarze, rozdzielnię główną, pomieszczenie 

gospodarcze, przyłącze wody/hydrofornia, dwie toalety, pomieszczenie socjalne, 

przebieralnie, natrysk, pomieszczenie pomocnicze, serwerownie, pomieszczenie 

informatyka, warsztat, komorę rewizyjną, pomieszczenie udostępniania akt, archiwum, 

klatkę schodową – o powierzchni łącznej 305,90 m2, 

2) sprzątanie parteru, które obejmuje: przedsionek, hall wejściowy, pomieszczenie 

ochrony/szatnię, czytelnię akt, trzy toalety,  biuro podawcze, 2 sale rozpraw (obowiązkowe 

sprzątanie w dni rozpraw), pokój narad, pomieszczenie porządkowe, wbudowane 

pomieszczenie śmietnika, klatkę schodową ze schodami wachlarzowymi – o powierzchni 

łącznej 322,13 m2, 

3) sprzątanie pierwszego piętra, które obejmuje: klatkę schodową ze schodami 

wachlarzowymi, korytarz, 5 pomieszczeń biurowych, trzy toalety, pomieszczenie socjalne 

(kuchnia), pomieszczenie pomocnicze - o powierzchni łącznej 267,03 m2, 

4) sprzątanie drugiego piętra, które obejmuje: klatkę schodową ze schodami wachlarzowymi, 

korytarz, 10 pomieszczeń biurowych, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne 

(kuchnia), dwie toalety - o powierzchni łącznej 256,39 m2, 

5) sprzątanie trzeciego piętra, które obejmuje: klatkę schodową, korytarz, 8 pomieszczeń 

biurowych, dwie toalety, pomieszczenie socjalne (kuchnia), pomieszczenie techniczne – o 

powierzchni łącznej 230,97 m2, 

6) sprzątanie przyległego utwardzonego terenu sądu, który obejmuje: chodnik przed 

budynkiem sądu przy ul. Łaziebnej 6 oraz wewnętrzny parking służbowy. 

 

II. Szczegółowy zakres czynności oraz częstotliwość ich wykonania. 

1. Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6, a także okalającego terenu zewnętrznego 

wykonywana jest w dni urzędowania Sądu. 

2. Do usługi sprzątania i utrzymania czystości Wykonawca użyje środków i sprzętu, zakupionego 

przez Zamawiającego. Wykonawca winien stosować zakupione środki z uwzględnieniem danego 

rodzaju powierzchni: 

a) podłóg – panele, terakota, wykładzina dywanowa, gres, kamień marmur Morawica 

b) mebli – drewno, szkło, płyta meblowa, tapicerka meblowa; 

c) powierzchni pokrytych glazurą; 

d) armatury białej i chromowanej w pomieszczeniach sanitarnych oraz ich dezynfekcji w 

sposób zapobiegający osadzaniu się kamienia w umywalkach, sedesach i na armaturze 

chromowanej. 
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3. Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnia i udostępnia: 

a) niezbędne maszyny i urządzenia; 

b) środki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:  

- środki chemiczne i czyszczące, 

- odkurzacze, 

- maszyny szorujące i polerujące, 

- wymienne wkłady na mydło (w pianie i płynie),  

- papier toaletowy, 

- podkładki na deski WC, 

- wymienne ręczniki papierowe do pojemników firmy Merida, 

- żele i kostki dezynfekujące do WC,  

- jednorazowe worki na śmieci, 

- odświeżacze powietrza, 

- płyny do mycia naczyń (uzupełnienia), 

- ściereczki i gąbki kuchenne. 

4. Prace w pomieszczeniach biurowych obejmują: 

• czyszczenie i dezynfekcję sprzętu biurowego (słuchawki, monitory, jednostki PC, drukarki, 

klawiatury, myszki komputerowe, inne) przy użyciu prawidłowo dobranych środków, 

zakupionych przez Zamawiającego; 

• czyszczenie, mycie na mokro podłóg i ich polerowanie; 

• odkurzanie i doczyszczanie wykładzin dywanowych; 

• odkurzanie i czyszczenie mebli oraz drobnego wyposażenia; 

• mycie powierzchni szklanych i lustrzanych; 

• bieżące przeczyszczenie szyb okiennych w przypadku ich punktowego zabrudzenia; 

• odkurzanie parapetów, futryn i drzwi, wewnętrznych ram okiennych; 

• mycie grzejników; 

• czyszczenie kontaktów i włączników; 

• opróżnianie i mycie koszów na śmieci, uzupełnianie w nowe worki na śmieci. 

5. Prace w pomieszczeniach socjalnych obejmują: 

• opróżnianie i mycie koszów na śmieci, uzupełnianie w nowe worki na śmieci; 

• mycie i dezynfekcja glazury i kamienia; 

• czyszczenie futryn i drzwi; 

• mycie i czyszczenie misek i desek sedesowych, pisuarów, umywalek i baterii łazienkowych; 

• mycie szafek, luster, blatów, zlewu, chłodziarki i innego wyposażenia kuchni, w tym 

mikrofalówek, tosterów, płyt indukcyjnych, zewnętrznych części lodówek, czyszczenie z 

osadów kamiennych czajników; 

• uzupełnianie wkładów w pojemnikach na papier toaletowy; 

• uzupełnianie wkładów na higieniczne nakładki sedesowe; 

• uzupełnianie wkładów w pojemnikach na ręczniki łazienkowe; 

• uzupełnianie wkładów w pojemnikach na mydło do rąk; 

• czyszczenie kontaktów i włączników; 

• wymiana zużytych zmywaków, ściereczek i uzupełnianie płynów do mycia naczyń. 

6. Prace w hallu na parterze i korytarzach na każdej kondygnacji obejmują: 

• odkurzanie i mycie glazury i kamienia; 

• odkurzanie i czyszczenie mebli, ram obrazów oraz kwiatów; 

• odkurzanie mat wejściowych i chodników z wykładziny; 
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• czyszczenie portali windy; 

• czyszczenie kontaktów i włączników; 

• mycie szklanych drzwi i przeszkleń. 

7. Prace na okalającym terenie zewnętrznym: 

• zamiatanie parkingu służbowego; 

• sezonowe zamiatanie liści, bieżące sprzątanie w okresie zimowym polegające na zamiataniu 

śniegu i błota (niepodlegające odśnieżaniu), usuwanie worków z liśćmi z posesji do 

wyznaczonych pojemników śmietnikowych; zimowe zabezpieczenie ciągów 

komunikacyjnych, podjazdów, zjazdów, chodnika; 

• miejscowe usuwanie chwastów; 

• wkładanie worków ze śmieciami, złożonych kartonów i innych odpadów do właściwych 

pojemników na odpady; 

• zamiatanie terenu przyległego do budynku Sądu. 

8. Wykaz powierzchniowy typów nawierzchni do sprzątania. 

a) Gres  
-Piwnica – 277,19 m2 

-Parter – 9,9 m2 

-I piętro – 29,69 m2 

-II piętro – 26,57 m2 
-III piętro – 20,07 m2 

Powierzchnia całkowita gresu – 363,42 m2 

 

b) Kamień marmur Morawica 

-Parter – 294,16 m2 

-I piętro – 29,42 m2 

-II piętro – 28,43 m2 
-III piętro – 31,99 m2 

Powierzchnia całkowita kamienia – 384,00 m2 + kamienne schody i parapety wewnętrzne 

 

c) Wykładzina dywanowa  
-Piwnica – 17,60 m2 

-Parter – 18,07 m2 

-I piętro – 207,92 m2 

-II piętro – 201,39 m2 
-III piętro – 178,91 m2 

Powierzchnia całkowita wykładziny dywanowej – 623,89 m2 


