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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego do marca 2023 roku. 

 
Część 1 

 Usługi sprzątania  Pałacu Potockich, Rynek Główny 20 / Bracka 2 w Krakowie. 
 

1. Sprzątanie pomieszczeń Pałacu Potockich znajdującego się przy Rynku Głównym 20 / Bracka 2 w 
Krakowie  (w tym mieszkania nr 1 ) (łączna powierzchnia – 684,20m2) w okresie: od dnia zawarcia 
umowy do 31 marca 2023 roku. 

Ze względu na fakt, że obiekt wpisany jest w całości do rejestru zabytków i znajduje się pod opieką 
konserwatorską,  sprzątanie musi odbywać się z zachowaniem szczególnej uwagi i za pomocą środków 
bezpiecznych dla powierzchni zabytkowych. 
 

1.1  Czas wykonywania pracy: 
a) ilość dni w tygodniu: 7 (od poniedziałku do niedzieli), 
b) godziny sprzątania:  od godz. 6:00 do godz. 9:00 i od godz.16:00 do godz. 22:00. 

Sprzątanie poszczególnych pomieszczeń  odbywać się będzie wg miesięcznych harmonogramów 
sporządzonych przez Zamawiającego. 
 

1.2 Czyszczenie podłóg: 
a) Wszystkie posadzki: kamienne, gresowe, drewniane, wyłożone płytkami ceramicznymi - codzienne 

mycie na mokro.  
b) Polerowanie parkietu - cztery razy w roku nie częściej niż raz na 3 miesiące. 
c) Mycie  podłóg kamieniarskich, gresowych, drewnianych i płytek ceramicznych powinno odbywać się 

przy użyciu wody z domieszką detergentu dedykowanego do konkretnego rodzaju powierzchni. 
Zabronione jest używanie rozpuszczalników oraz preparatów rysujących powierzchnie. 

d) Wszystkie podłogi dywanowe - codzienne odkurzanie wykładziny przy pomocy odkurzacza, w miarę 
potrzeb czyszczenie pojedynczych zabrudzeń na sucho. 

e) Czyszczenie na sucho wszystkich wykładzin – raz do roku. 
 

1.3 Elementy szklane: 
a) Mycie powierzchni szklanych i drzwi w obrębie holu wewnątrz oraz na zewnątrz – codzienne. 
b) Mycie okien  - cztery razy w roku. 
c) Mycie okien w klatce schodowej ze zwyżki – dwa razy w roku (kwiecień, październik). 

 
1.4 Meble oraz pozostałe wyposażenie: 

a) Mycie powierzchni mebli, odkurzanie wszystkich mebli, w tym mebli tapicerowanych, usuwanie 
wszelkich plam i zabrudzeń z wyposażenia biurowego – codziennie. 

b) Mycie mebli wewnątrz - dwa razy w roku. 
 
1.5 Toalety:  

a) Czyszczenie toalet z uwzględnieniem muszli, umywalek, opróżnianie koszy oraz uzupełniania środków 
czystości – codziennie. 

1.6 Kuchnia  
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a) Mycie i opróżnianie ekspresu, mycie naczyń, mycie wszystkich urządzeń, uzupełnianie płynu do naczyń 
– codziennie.  

b) Mycie lodówki oraz automatyczne (programowane na urządzeniach) mycie zmywarki przy użyciu 
dedykowanych środków - raz w miesiącu. 

 
1.7  Pozostałe zadania do wykonania: 

a) opróżnianie koszy na śmieci, zakładanie nowych worków oraz wynoszenie śmieci do kontenerów - 
codziennie, 

b) dezynfekcja koszy - raz w tygodniu, 
c) odkurzanie  rolet  - co trzy miesiące, 
d) odkurzanie wycieraczek – codziennie,  
e) czyszczenie wycieraczek wewnętrznych przy pomocy odkurzacza piorącego -  dwa razy w miesiącu 
f) przecieranie luster oraz innych drobnych elementów szklanych – codziennie, 
g) odkurzanie kaloryferów oraz innych urządzeń, w tym lamp -  raz w miesiącu 
h) mycie wszystkich drzwi- raz w miesiącu 
i) uzupełnianie środków dezynfekujących  - w miarę potrzeb  
j) omiatanie pajęczyn – w miarę potrzeb 
k) sprawdzanie stanu wilgotności podłoża kwiatów i roślin ozdobnych  znajdujących się w poszczególnych 

pomieszczeniach i ewentualne ich podlewanie –w miarę potrzeb 
l) usuwanie kurzu z obrazów, tablic, kwiatów i parapetów okiennych – w miarę potrzeb; 
m) przecieranie na mokro z dodatkiem  dedykowanego detergentu kamiennych balustrad – raz w tygodniu  

 
1.8 Informacje dotyczące Pałacu Potockich (w tym mieszkanie nr 1): 

a) całkowita powierzchnia okładzin kamiennych:163,15 m2, 
b) całkowita powierzchnia wykładzin: 344,48 m2;  
c) całkowita powierzchnia płytek ceramicznych: 52,97m2, 
d) powierzchnia całkowita lastrika: 30,55 m2 
e) całkowita powierzchnia parkietów: 52,97m2 
f) ilość okien: 22 szt. 
g) ilość drzwi: 46 szt. 

 
 

1.9 Sprzątanie mieszkania rezydencjalnego nr 2 o pow. 40,57 m2 , okna -2 szt., drzwi- 2 szt. – raz w tygodniu. 
a) mycie podłóg na mokro odpowiednimi środkami - raz w tygodniu, 
b) odkurzanie dywanów - raz w tygodniu, 
c) pranie dywanów – raz roku, 
d) aneks kuchenny - mycie i opróżnianie ekspresu,  mycie naczyń, mycie wszystkich urządzeń, uzupełnianie 

płynu do naczyń- raz w tygodniu. Mycie lodówki oraz automatyczne (programowane na urządzeniach) 
mycie zmywarki przy użyciu dedykowanych środków - raz w miesiącu, 

e) mycie okien – cztery razy w roku, 
f) mycie drzwi – w miarę potrzeb, 
g) mycie powierzchni mebli, odkurzanie wszystkich mebli, w tym mebli tapicerowanych, usuwanie 

wszelkich plam i zabrudzeń z wyposażenia – raz w tygodniu, 
h) mycie mebli wewnątrz - dwa razy w roku, 
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i) przecieranie na mokro parapetów okiennych – raz w tygodniu, 
j) opróżnianie koszy na śmieci, zakładanie nowych worków oraz wynoszenie śmieci do kontenerów -  w 

miarę potrzeb, 
k) dezynfekcja koszy - raz w miesiącu, 
l) odkurzanie  rolet  - co trzy miesiące, 
m) przecieranie luster oraz innych drobnych elementów szklanych – raz w tygodniu, 
n) odkurzanie kaloryferów oraz innych urządzeń, w tym lamp -  raz w miesiącu, 
o) uzupełnianie środków dezynfekujących  - w miarę potrzeb, 
p) sprawdzanie stanu wilgotności podłoża kwiatów i roślin ozdobnych  znajdujących się w poszczególnych 

pomieszczeniach i ewentualne ich podlewanie – w miarę potrzeb. 
q) usuwanie kurzu z obrazów, tablic, kwiatów, omiatanie pajęczyn i parapetów okiennych – w miarę potrzeb. 

 
1.10 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środków higienicznych i myjących: średnie, miesięczne 

zużycie środków higieny oraz worków na śmieci: mydło do rąk 10 l, papier toaletowy 120 rolek, ręczniki 
papierowe typu ZZ 150 paczek (przez paczkę Zamawiający rozumie jedną paczkę, w której jest 150 listków), 
worki na śmieci (35 l) 1000 sztuk, płyn do mycia naczyń 3 l, tabletki do zmywarki 45 sztuk, sól do zmywarki 
1,5 kg, 10 butelek odświeżaczy powietrza w spray o pojemności 270 ml, 40 kostek do wc. 

1.11 Wykonawca zapewni 7 sztuk elektronicznych odświeżaczy powietrza do montażu w toaletach, zasilanych 
prądem z baterii elektrycznych z wymiennymi wkładami zapachowymi. Montaż zapachów możliwy bez 
naruszenia struktury powierzchni. Elektroniczne odświeżacze powietrza muszą charakteryzować się: w 
pełni automatycznym działaniem, eleganckim wyglądem o wymiarach; 9 cm x 22cm x 7,5 cm (+/- 1 cm 
tolerancji każdego wymiaru), wysoką skutecznością, programowaniem częstotliwości emisji zapachu 
(minimum 3 interwały), minimum 2 opcje działania. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu do wyboru co 
najmniej 10 zapachów. W sytuacjach szczególnych Wykonawca zobowiązany będzie do zmiany zapachu 
na wniosek Zamawiającego. Wykonawca w ramach umowy zapewni nieprzerwane pracę urządzeń poprzez 
wymianę baterii oraz wkładów zapachowych (na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem). Wkłady i baterie 
do urządzeń na cały okres trwania umowy zapewni Wykonawca. 
 

1.12 Specyfikacja środków higienicznych i myjących. 
a) Dla wszystkich w/w obiektów wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia środków o następujących 

parametrach: 
 mydła: kolor perłowy, dobra rozpuszczalność w wodzie, pl: 5-7 w 20o C, lepkość 3200cP-3800 cP, 

gęstość względna: 1,010-1,025 g/cm3 w 20oC; 
 papieru toaletowego: 2 warstwy, śnieżnobiały, listek 9,5 cm x 11.1 cm, gofr: micro, średnica rdzenia: 1,6 

cm, średnica rolki: 12,5; 
 ręczników papierowych: 2 warstwy, biały, wymiary odcinka 22,4 cm x 23 cm, gramatura; 2x18 g/m2, 150 

listków w paczce, składany zig zag; 
b) Używane przez Wykonawcę środki czystości muszą być środkami dopuszczonymi do użytku na terenie 

Unii Europejskiej. 
 

2. Pracownicy 
a) pracownicy serwisu sprzątającego wykonują swoje prace pod nadzorem kierownika. Wykaz osób 

stanowić będzie załącznik do umowy. Jakakolwiek zmiana w wykazie osób powinna zostać zgłoszona 



DP-271-17/2020 
Załącznik nr 1a do SIWZ 

Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem. Osoby z serwisu sprzątającego nieujęte w wykazie 
osób nie zostaną wpuszczone na teren budynku; 

b) wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniej ilości pracowników świadczących usługi 
serwisu sprzątającego; w przypadku lokalizacji Pałac Potockich minimum 2 (dwie osoby); 

c) wszyscy pracownicy serwisu sprzątającego musza zostać zatrudnieni  w oparciu o umowę o pracę. 
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wyłącznie osób wykonujących 
bezpośrednio usługi sprzątania. Wymóg ten nie dotyczy kierownika. 

d) każdy pracownik serwisu sprzątającego powinien ubrany być w jednolite uniformy (spodnie, koszula, 
kamizelka, buty pełne (nie klapki) w kolorach ciemnych: czarnym, szarym, granatowym, zielonym) oraz 
musi mieć identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą wykonawcy. 

e) na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego, kierownik serwisu sprzątającego zobowiązany jest 
do natychmiastowej reakcji w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że pracownicy Wykonawcy są w stanie 
nietrzeźwości lub pozostają pod wpływem środków odurzających; 

f) wszelkie dostrzeżone przez serwis sprzątający usterki i awarie muszą być niezwłocznie zgłaszane 
upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Usterki powinny być zgłaszane przez serwis sprzątający 
drogą mailową; 

g) palenie papierosów na terenie budynku jest surowo zabronione; 
h) wykonawca zobowiązuje do przestrzegania regulaminu bhp i p/poż oraz innych przepisów szczególnych 

w zakresie wszystkich wykonywanych czynności. 
 
 
 


