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ZAŁĄCZNIK nr 2.1. do SIWZ 

 

                                             Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

I. Czynności związane z wykonywaniem usługi w budynkach. 

 

1. Powierzchnie przeznaczone do utrzymania czystości: 

a) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu – 3869 m2    

(741 m2 w świetle otworów okiennych i drzwi zewnętrznych), 

b) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura w Kaliszu –  1322 m2  

(386 m2 w świetle otworów okiennych i drzwi zewnętrznych), 

c) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura w Koninie – 1532 m2  

(235 m2 w świetle otworów okiennych i drzwi zewnętrznych), 

d) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura w Lesznie –  990 m2  

(59 m2 w świetle otworów okiennych i drzwi zewnętrznych), 

e) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura w Pile –  1342 m2  

(149 m2 w świetle otworów okiennych i drzwi zewnętrznych). 

2. Zamówienie obejmuje wykonanie czynności opisanych w niniejszym załączniku oraz  

w załączniku nr 2.2. – wykaz pomieszczeń, a także utrzymanie terenów wokół budynków. 

3. Czynności związane z przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane codziennie,  

od poniedziałku do piątku w godzinach: 

a) Poznań:  7.00 - 15.00, 

b) Kalisz:  7.00 – 15.00, 

c) Konin:  7.00 – 15.00, 

d) Leszno:  7.00 – 15.00, 

e) Piła:  7.00 – 15.00. 

4. Pod pojęciem mycia okien należy rozumieć: 

a) Mycie szyb w świetle otworów, 

b) Mycie ram okiennych, 

c) Mycie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

d) Czyszczenie żaluzji poziomych i odkurzanie żaluzji pionowych, jeżeli zostały 

zamontowane. 

Mycia okien należy dokonać w  następujących terminach: 

 05.06.2020 – 03.07.2020 

 16.11.2020 – 15.12.2020 

 

Uwaga!  

dotyczy wyłącznie budynku WIOŚ w Poznaniu przy ul. Czarna Rola 4:  

- w budynku siedziby WIOŚ w Poznaniu, mycie szyb w świetle otworów należy wykonać 

wyłącznie od strony wewnętrznej. 
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1. W terminach wskazanych na mycie okien, należy również wyczyścić drzwi wewnętrzne   

i zewnętrzne budynków wraz z ościeżnicami oraz świetlikami (tj. nieotwierane okna nad 

drzwiami służące do doświetlania korytarzy lub innych pomieszczeń, jeżeli zostały 

zamontowane). 

2.  Dwa razy w roku (lub w terminach mycia okien) należy wykonać czyszczenie wszystkich 

punktów oświetleniowych oraz omiatanie sufitów i ścian z pajęczyn i kurzu. 

3. Pod pojęciem czyszczenia biurek należy rozumieć odkurzenie zewnętrznych powierzchni 

wilgotną ściereczką lub środkiem chemicznym dostarczonym przez Zamawiającego  

(po odkurzeniu nie mogą zostać widoczne smugi). 

4. Pod pojęciem czyszczenia mebli należy rozumieć odkurzanie zewnętrznych powierzchni 

mebli oraz parapetów znajdujących się w pomieszczeniach (przetarcie powierzchni 

wilgotną ściereczką lub środkiem chemicznym dostarczonym przez Zamawiającego, po 

odkurzeniu nie mogą zostać widoczne smugi i zacieki). 

5. Pod pojęciem wyrzucania śmieci należy rozumieć segregację i usunięcie 

posegregowanych śmieci do odpowiednich, przeznaczonych na ten cel pojemników. 

6. Do obowiązków osoby sprzątającej będzie również należało zgłaszanie drobnych usterek, 

np. uszkodzenia urządzeń sanitarnych, uszkodzenia oświetlenia, niedomykanie się okien 

lub drzwi, uszkodzenia gniazdek elektrycznych,  itp. 

7. Zakres sprzątania obejmuje również usuwanie skutków drobnych awarii oraz drobnych 

napraw.  

8. Standardowy sprzęt do wykonania czynności związanych z wykonywaniem usługi  

w budynkach, opisanych w przedmiocie zamówienia dostarcza Zamawiający 

(z wyjątkiem sprzętu przeznaczonego do mycia okien). 

9. Środki chemiczne niezbędne do dokonania czynności związanych z wykonywaniem usługi 

w budynkach, opisanych w przedmiocie zamówienia dostarcza Zamawiający  

(z wyjątkiem środków przeznaczonych do mycia okien). 

 

II. Czynności związane z wykonywaniem usługi na terenach wokół budynków. 

 

1. Poznań: 

Przedmiotem zamówienia jest również utrzymanie w należytym stanie terenów 

utwardzonych, przez które Zamawiający rozumie: tereny znajdujące się na terenie 

posesji wyłożonych kostką brukową, schody przed posesją oraz ścieżkę prowadzącą na 

przystanek autobusowy. 

Powierzchnia terenów utwardzonych wynosi 1 600 m2. 

Zamawiający wymaga, aby: 

 w okresie opadów śniegu Wykonawca świadczył usługę odśnieżania, 

 usuwał gołoledź, 

 powierzchnie śliskie posypywał piaskiem, 

 dokonywał sprzątania i zamiatania placu minimum raz w miesiącu, 

 zapewnił porządek na terenie przed wejściem do budynku oraz na schodach 

przed budynkiem ze szczególnym uwzględnieniem okresu opadania liści. 
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Wszystkie czynności powinny być wykonane na bieżąco w takim czasie, aby nie doszło do 

wypadku. W przypadku wystąpienia wyżej opisanych zjawisk w godzinach nocnych  

wszystkie prace należy wykonać przed godziną 7.00.  

Wszystkie niezbędne materiały oraz podstawowy sprzęt dostarczy Zamawiający  

(z wyjątkiem kosiarki). 

Przedmiotem zamówienia jest również utrzymanie terenów zielonych, przez które 

Zamawiający rozumie obszar, w skład którego wchodzą następujące tereny: 

 patio w budynku, 

 teren przed budynkiem i  teren okalający drogę dojazdową, 

 skarpa. 

Łączna powierzchnia terenów zielonych wynosi 1 000 m2.  

Czynności pielęgnacyjne terenów zielonych obejmują:  

 7 krotne koszenie trawy w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego w ciągu roku 

(kosiarkę dostarcza Wykonawca), 

 usuwanie pokosu, 

 podlewanie wg potrzeb, 

 przycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie samosiejek drzew i krzewów 2 razy  

w roku, 

 usuwanie gałęzi, 

 usuwanie liści po sezonie wegetacyjnym. 

             Wszystkie odpady zielone należy usuwać do worków lub pojemników na bioodpady. 

 

2. Kalisz: 

Przedmiotem zamówienia jest również utrzymanie w należytym stanie terenów 

utwardzonych, przez które Zamawiający rozumie: tereny znajdujące się na terenie 

posesji wyłożone płytami betonowymi, schody przed posesją. 

Powierzchnia terenów utwardzonych wynosi 1 180 m2 . 

Zamawiający wymaga, aby: 

 w okresie opadów śniegu Wykonawca świadczył usługę odśnieżania, 

 usuwał gołoledź, 

 powierzchnie śliskie posypywał piaskiem, 

 dokonywał sprzątania i zamiatania placu minimum raz w miesiącu, 

 zapewnił porządek na terenie przed wejściem do budynku oraz na schodach 

przed budynkiem ze szczególnym uwzględnieniem okresu opadania liści. 

Wszystkie czynności powinny być wykonane na bieżąco w takim czasie, aby nie doszło do 

wypadku. W przypadku wystąpienia wyżej opisanych zjawisk w godzinach nocnych 

wszystkie prace należy wykonać przed godziną 7.00.  

Wszystkie niezbędne materiały oraz podstawowy sprzęt dostarczy Zamawiający  

(z wyjątkiem kosiarki). 

Przedmiotem zamówienia jest również utrzymanie terenów zielonych, przez które 

Zamawiający rozumie obszar, na którym rośnie trawa, drzewa lub krzewy. 
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Łączna powierzchnia terenów zielonych wynosi 700 m2. 

Czynności pielęgnacyjne terenów zielonych obejmują:  

 7 krotne koszenie trawy w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego w ciągu roku 

(kosiarkę dostarcza Wykonawca), 

 usuwanie pokosu, 

 podlewanie według potrzeb, 

 przycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie samosiejek drzew i krzewów 2 razy  

w roku, 

 usunięcie odciętych gałęzi, 

 usuwanie liści po sezonie wegetacyjnym. 

             Wszystkie odpady zielone należy usuwać do worków lub pojemników na bioodpady. 

 

3. Konin: 

Przedmiotem zamówienia jest również utrzymanie w należytym stanie terenów 

utwardzonych, przez które Zamawiający rozumie: tereny znajdujące się na terenie 

posesji wyłożone płytami betonowymi i nawierzchnią asfaltową, schody przed 

budynkiem oraz teren przed bramą wjazdową na odcinku 5 m. 

Powierzchnia terenów utwardzonych wynosi 1 100 m2. 

Zamawiający wymaga, aby: 

 w okresie opadów śniegu Wykonawca świadczył usługę odśnieżania, 

 usuwał gołoledź, 

 powierzchnie śliskie posypywał piaskiem, 

 dokonywał sprzątania i zamiatania placu minimum raz w miesiącu, 

 zapewnił porządek na terenie przed wejściem do budynku oraz na schodach 

przed budynkiem ze szczególnym uwzględnieniem okresu opadania liści. 

Wszystkie czynności powinny być wykonane na bieżąco w takim czasie, aby nie doszło do 

wypadku. W przypadku wystąpienia wyżej opisanych zjawisk w godzinach nocnych 

wszystkie prace należy wykonać przed godziną 7.00.  

Wszystkie niezbędne materiały oraz podstawowy sprzęt dostarczy Zamawiający  

(z wyjątkiem kosiarki). 

Przedmiotem zamówienia jest również utrzymanie terenów zielonych, przez które 

Zamawiający rozumie obszar, na którym rośnie trawa, drzewa, krzewy. 

Łączna powierzchnia terenów zielonych wynosi 4 900 m2 .   

Czynności pielęgnacyjne terenów zielonych obejmują:  

 7 krotne koszenie trawy w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego w ciągu roku 

(kosiarkę dostarcza Wykonawca), 

 usuwanie pokosu, 

 podlewanie według potrzeb, 

 przycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie samosiejek drzew i krzewów 2 razy  

w roku, 

 usunięcie odciętych gałęzi, 
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 usunięcie liści po sezonie wegetacyjnym. 

             Wszystkie odpady zielone należy usuwać do worków lub pojemników na bioodpady. 

 

4. Leszno: 

Przedmiotem zamówienia jest również utrzymanie w należytym stanie terenów 

utwardzonych, przez które Zamawiający rozumie: tereny znajdujące się na terenie 

posesji wyłożone kostką brukową oraz chodnik przy posesji, taras, schody przed 

budynkiem. 

Powierzchnia terenów utwardzonych wynosi 950 m2 . 

Zamawiający wymaga, aby: 

 w okresie opadów śniegu Wykonawca świadczył usługę odśnieżania, 

 usuwał gołoledź, 

 powierzchnie śliskie posypywał piaskiem, 

 dokonywał sprzątania i zamiatania placu minimum raz w miesiącu, 

 zapewnił porządek na terenie przed wejściem do budynku oraz na schodach 

przed budynkiem ze szczególnym uwzględnieniem okresu opadania liści. 

Wszystkie czynności powinny być wykonane na bieżąco  w takim czasie, aby nie doszło 

do wypadku. W przypadku wystąpienia wyżej opisanych zjawisk w godzinach nocnych 

wszystkie prace należy wykonać przed godziną 7.00.  

Wszystkie niezbędne materiały oraz podstawowy sprzęt dostarczy Zamawiający  

(z wyjątkiem kosiarki). 

Przedmiotem zamówienia jest również utrzymanie terenów zielonych, przez które 

Zamawiający rozumie obszar, na którym rośnie trawa, drzewa, krzewy. 

Łączna powierzchnia terenów zielonych wynosi 250 m2 . 

Czynności pielęgnacyjne terenów zielonych obejmują:  

 7 krotne koszenie trawy w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego w ciągu roku 

(kosiarkę dostarcza Wykonawca), 

 usuwanie pokosu, 

 podlewanie według potrzeb, 

 przycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie samosiejek drzew i krzewów 2 razy  

w roku, 

 usunięcie odciętych gałęzi, 

 usunięcie liści po sezonie wegetacyjnym. 

             Wszystkie odpady zielone należy usuwać do worków lub pojemników na bioodpady. 

 

5.  Piła: 

Przedmiotem zamówienia jest również utrzymanie w należytym stanie terenów 

utwardzonych, przez które Zamawiający rozumie: tereny znajdujące się na terenie 

posesji wyłożone płytami betonowymi, schody przed posesją. 

Powierzchnia terenów utwardzonych wynosi 850 m2 . 

Zamawiający wymaga, aby: 

• w okresie opadów śniegu Wykonawca świadczył usługę odśnieżania, 
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• usuwał gołoledź, 

• powierzchnie śliskie posypywał piaskiem, 

• dokonywał sprzątania i zamiatania placu minimum raz w miesiącu, 

• zapewnił porządek na terenie przed wejściem do budynku oraz na schodach 

przed budynkiem ze szczególnym uwzględnieniem okresu opadania liści. 

Wszystkie czynności powinny być wykonane na bieżąco w takim czasie, aby nie doszło 

do wypadku. W przypadku wystąpienia wyżej opisanych zjawisk w godzinach nocnych 

wszystkie prace należy wykonać przed godziną 7.00.  

Wszystkie niezbędne materiały oraz podstawowy sprzęt dostarczy Zamawiający  

(z wyjątkiem kosiarki). 

Przedmiotem zamówienia jest również utrzymanie terenów zielonych, przez które 

Zamawiający rozumie obszar, na którym rośnie trawa. 

Łączna powierzchnia terenów zielonych wynosi 1 140 m2. 

Czynności pielęgnacyjne terenów zielonych obejmują:  

• 7 krotne koszenie trawy w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego w ciągu roku 

(kosiarkę dostarcza Wykonawca), 

• usuwanie pokosu, 

• podlewanie wg potrzeb, 

• przycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie samosiejek drzew i krzewów 2 razy  

w roku. 

• usunięcie odciętych gałęzi, 

• usunięcie liści po sezonie wegetacyjnym. 

            Wszystkie odpady zielone należy usuwać do worków lub pojemników na bioodpady. 

 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ. 


