
 

 

 

Załącznik nr 1 

                                                                                                                             

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA USŁUG 

SPRZĄTANIA W ROKU 2020 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o . o.  przy ul. Śląska 36, 66-620 Gubin 

 

1. Częstotliwość świadczenia usług. 

Usługi stanowiące przedmiot umowy świadczone będą: 

1) biura, stołówka, pomieszczenie socjalne (ul. Śląska 36-siedziba) pięć razy w tygodniu od 

poniedziałku do piątku od 14:00 ( 2,5 etatu) 

2) Dom pogrzebowy ul. Kujawska 2 od 7:00 do 15:00 

3) Świetlica ul. Piastowska 2 

 

Po uprzednim uzgodnieniu, godziny sprzątania mogą ulec zmianie, przy czym łączny czas 

sprzątania w tygodniu nie przekroczy liczby godzin określonych powyżej, a wynagrodzenie 

Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

 

2. Szczegółowy zakres usług. 

1)          Codzienne     sprzątanie     pomieszczeń     biurowych, pomieszczeń 

socjalnych, stołówki-jadalnia,   sanitariatów,  korytarzy,  świetlicy, ciągów   

komunikacyjnych oraz Domu Pogrzebowego: 

a) zamiatanie i mycie podłóg,  zgodnie z technologią; 

b) wycieranie kurzu, odkurzanie mebli tapicerowanych i wykładzin, a w przypadku 

zabrudzenia ich czyszczenie, 

c) mycie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach tj. mebli, 

lamp biurowych, wyłączników, koszy na śmieci, parapetów okiennych, drzwi 

itp. środkami myjąco-konserwującymi; 

d) utrzymanie czystości w toaletach: mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń 

sanitarnych, luster, umywalek, drzwi, pojemników na mydło, papier itp.; 

e) opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków foliowych, wynoszenie 

nieczystości do miejsc wyznaczonych oraz dbanie o czystość w tych miejscach; 

f) opróżnianie  niszczarek; 

g) czyszczenie wycieraczek wewnątrz budynku; 

h) czyszczenie  poręczy przy schodach, 

i) uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych tj. papier toaletowy (do pojemników), 

mydło w płynie, kostki zapachowe WC, 

j) utrzymanie w czystości drzwi wejściowych do budynków; 

k) dbanie o kwiaty znajdujące się  w  ciągach komunikacyjnych  

l) mycie okien według potrzeb 

m) maszynowe czyszczenie pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, piwnic 

i ciągów komunikacyjnych   

n) czyszczenie i dezynfekcja wg określonych norm  

    

3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zabezpieczenia narzędzi pracy i sprzętu do wykonania usługi; 

4. Cena usługi powinna uwzględniać: 

 a) koszt wykonania prac wymienionych w pkt 2, 

 b) zużycie sprzętu, środków czyszczących i materiałów eksploatacyjnych 


