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

 
Część 2 

Usługi sprzątania Budynku dawnego Składu Solnego,   ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie. 
 
1. Sprzątanie pomieszczeń zlokalizowanych  przy ul. Na Zjeździe 8 – Budynek dawnego Składu Solnego (łączna 
powierzchnia – 300m2) w okresie: od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2023 roku  
1) Czas wykonywania pracy: 

a) ilość dni w miesiącu : 2  
b) godziny sprzątania: od godz. 8.00 do godz. 20.00. 

2) Prace do wykonania dwa razy w miesiącu : 
a) mycie podłóg, 
b) opróżnianie  koszy ze śmieci i zakładanie nowych worków oraz wynoszenie śmieci do kontenerów, 
c) zamiatanie klatek ewakuacyjnych, 
d) ścieranie kurzu z ościeżnic drzwiowych, parapetów, listew przypodłogowych, poręczy, grzejników 
itp., 
e) sprzątanie toalet  ogólnych: mycie muszli, umywalek, baterii, 
f) usuwanie wszelkich zabrudzeń, 
g) omiatanie pajęczyn, 
h) utrzymywanie w czystości parkingu, w tym zbieranie śmieci z terenu zewnętrznego nieurządzonego 
i wyrzucanie ich do kontenerów. 

3) Prace do wykonania dwa razy w roku : w terminach ustalonych z Zamawiającym: 
- mycie okien ( powierzchnia ok. 30m2). 
4) Zadania sezonowe: 
a) utrzymanie w czystości parkingu i terenu zewnętrznego, w tym grabienie liści i ich utylizacja, 
b) bieżące odśnieżanie i posypywanie solą parkingu, dojścia do budynku i dojazdu o nawierzchni utwardzonej 
asfaltowej, powierzchnia utwardzonego parkingu obejmuje ok. 12 ar, 
c) wykaszanie terenu zewnętrznego(min. 3 razy w roku)- pow. terenu zewnętrznego nieurządzonego obejmuje 
ok. 60 ar. Teren zewnętrzy jest częściowo utwardzony ok. 15 ar, reszta zajęta przez nieurządzoną zieleń tzn. 
drzewa i krzewy, 
d) opryski na chwast (2 razy w roku) .   
5) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środków higienicznych i myjących posiadających atest 
PZH lub wszelkie wymagane prawem certyfikaty:  
kostki do WC, środki do zabezpieczenia dróg i dojść przed oblodzeniem, środki do mycia podłóg, środki do 
mycia okien.   
6) Wykonawca zapewni 1 szt. mat tekstylnych (wycieraczek)  w kolorze szarym, o wymiarach 150 cm x 120 cm  
na cały okres trwania umowy. Zamawiający udostępni wykonawcy wszystkie potrzebne informację niezbędne  
do produkcji mat.  
Specyfikacja techniczna mat, o których mowa powyżej: podkład materiał: 100% z gumy nitrilowej 
zapobiegającej przesuwaniu się maty na dowolnej posadzce, zabrudzenia płynne typu woda, trwałość i 
gwarancja: na cały okres trwania umowy, obramowanie borderem wykonanym z 100% gumy nitrilowej, który 
zapobiega potykaniu się jak i podwijaniu maty. 
7) Informacje dotyczące pomieszczeń przy ul. Na Zjeździe 8: 
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a) liczba drzwi jedno skrzydłowych: 26 szt. o łącznej powierzchni ok. 52m2; 
b) powierzchnia okien do mycia: 30 m2; 
c) ilość toalet ogólnych 4 szt , każda wyposażona w miski ustępowe i umywalki – o łącznej powierzchni 12 m2; 
d) powierzchnia podłóg do mycia w tym klatek schodowych: ok. 230 m2; 
e) powierzchnia terenu zewnętrznego, zajętego przez zieleń nieurządzoną - ok. 60 ar; 
f) powierzchnia parkingu zewnętrznego pokryta nawierzchnią asfaltową - ok. 12 ar. 
8) Powierzchnie wyłączone w całości z usługi sprzątania obejmują lokale użytkowe. (zaznaczone poglądowo w 
kolorze czerwonym w załączniku nr1A).  
Usługa  sprzątania obejmuje bieżące utrzymanie w czystości wejść, podręcznych magazynków, klatek 
schodowych i komunikacji oraz toalet ogólnych 4 szt., a także terenu zewnętrznego i parkingu.  
 
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 Zamawiającemu z 
odpowiednim wyprzedzeniem. Osoby z serwisu sprzątającego nieujęte w wykazie osób nie zostaną 
wpuszczone na teren budynku; 
b) 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; 
c) klucze do pomieszczeń zostaną niezwłocznie przekazane po wejściu Wykonawcy do budynku celem 
rozpoczęcia usługi sprzątania. Na powyższą okoliczność zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy; 
d) wszelkie dostrzeżone przez serwis sprzątający usterki i awarie muszą być niezwłocznie zgłaszane 
upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Usterki powinny być zgłaszane przez serwis sprzątający drogą 
mailową lub telefoniczną; 
e) palenie papierosów na terenie budynku jest surowo zabronione; 
f) wykonawca zobowiązuje do przestrzegania regulaminu bhp i p/poż oraz innych przepisów szczególnych w 
zakresie wszystkich wykonywanych czynności. 
 
 
 
 
 
 


