
 1 

Załącznik nr 9 do SIWZ /stanowiący zał. nr 1.1 do umowy/ 
 
 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CZYNNOŚCI I PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM  
W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W INTERNACIE  

I KWATERACH INTERNETOWYCH 
 
 

1. Wielkość powierzchni objętych zamówieniem: 
 

L.P. ADRES  

POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE W m² 

POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA 
INTERNATU 

 

POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA 
KWATER 
INTERNATOWYC
H 

CIĄGI 
KOMUNIKA- 
CYJNE 

KUCHNIE 
POMIESZCZENIA 
GOSPODARCZE  

1.   
Chełmska 8A 
(internat) 

485,27  117,48 

2.  
Podchorążych 47A 
(4 kwater 
internatowych) 

   62,93 - - - 

RAZEM 485,27 62,93 117,48 

OGÓŁEM 665,68 

 
2. Szczegółowy zakres czynności wraz z wymaganym minimalnym harmonogramem  

ich wykonywania: 
Internat: ul. Chełmska 8A, Warszawa. 
Kwatery internatowe: 4 - ul. Podchorążych 47A 
 

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC  

 
Lp. 
  

Specyfikacja prac 

 
Częstotliwość wykonania nie rzadziej niż: 

 
uwagi 

 
codziennie 
 

w tygodniu w miesiącu w roku  

26 pokoi internatowych przy ul. Chełmskiej 8A  
i 4 kwater internatowych przy ul. Podchorążych 47A 

1. Odkurzanie pokoi.   2   
i przy każdej 

zmianie 
użytkownika 

2. Sprzątanie łazienek.  1    
i przy każdej 

zmianie 
użytkownika  

3. Pranie i wymiana pościeli.   2  

wymiana 
dodatkowo przy 
każdej zmianie 

użytkownika 

4. Pranie i wymiana ręczników.  1   

wymiana 
dodatkowo przy 
każdej zmianie 

użytkownika 

5. 
Pranie i wymiana kocy poduszek 
i kołder. 

    według potrzeb 
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Lp. 
  

Specyfikacja prac 

 
Częstotliwość wykonania nie rzadziej niż: 

 
uwagi 

 
codziennie 
 

w tygodniu w miesiącu w roku  

6. Mycie okien.    4 

szczegółowe 
terminy do 
ustalenia z 
osobą 
nadzorującą 

7. 
Usuwanie plam z wykładzin 
podłogowych.  

     według potrzeb 

8. 
Mycie podłóg nie pokrytych 
wykładziną podłogową. 

1     

9. Odkurzanie tapicerki meblowej.  1    

10. Mycie parapetów okiennych. 1     

11. Mycie drzwi wewnętrznych.  1    

12. Odkurzanie i mycie kaloryferów.   1    

13. 
Odkurzanie ścian i innych miejsc 
gromadzenia kurzu. 

  1   

14. 
Czyszczenie osprzętu 
elektrycznego. 

  1   

15. 
Czyszczenie i dezynfekowanie 
wszystkich urządzeń 
sanitarnych.  

1     

16. 
Usuwanie osadu i kamienia z 
urządzeń sanitarnych. 

 1    

17. 
Czyszczenie baterii 
umywalkowych, powierzchni 
błyszczących i emaliowanych  

 1    

18. 

Wycieranie kurzu i polerowanie 
blatów biurek, stołów, mebli 
należących do wyposażenia 
pokoi internatowych i innych 
powierzchni.  

1     

19. Czyszczenie luster. 1    
 
 

20. 
Mycie okładzin ściennych i 
podłogowych (glazura i terakota) 
środkiem dezynfekującym. 

 1    

21. 
Wymiana plastikowych worków 
w koszach na śmieci. 

1     

22.  
Mycie koszy wewnątrz i na 
zewnątrz. 

1     

23. 

Bieżące uzupełnianie papieru 
toaletowego i ręczników 
papierowych, ścierek i płynów do 
mycia naczyń. 
 

1     

24. 
Mycie lodówki będącej na 
wyposażeniu pokoi 

    

Każdorazowo 
przy zmianie 
użytkownika 

pokoju 

25. 
Pielęgnacja i podlewanie roślin 
zielonych będących w pokoju 

    Wg potrzeb 
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Lp. 
  

Specyfikacja prac 

 
Częstotliwość wykonania nie rzadziej niż: 

 
uwagi 

 
codziennie 
 

w tygodniu w miesiącu w roku  

 
 

26. Pranie mat łazienkowych   1  
i przy każdej 
zmianie 
użytkownika  

27. Pranie wykładzin podłogowych     

Wg potrzeb - 
szczegółowe 
terminy do 
ustalenia z 

osobą 
nadzorującą 

pomieszczenia i ciągi komunikacyjne przynależne do 26 pokoi internatowych  

1. 
Sprzątanie kuchni i urządzeń 
kuchennych. 

1     

2. 
Sprzątanie pomieszczeń 
przynależnych. 

1     

3. 
Sprzątanie ciągów 
komunikacyjnych. 

1     

5. Mycie okien.      

6. Mycie podłóg. 1     

7. Mycie parapetów okiennych. 1     

8. Mycie drzwi zewnętrznych.  1    

9. Odkurzanie i mycie kaloryferów.   1    

10. 
Odkurzanie ścian i innych miejsc 
gromadzenia kurzu. 

  1   

11. 
Czyszczenie osprzętu 
elektrycznego. 

  1   

12. 
Czyszczenie i dezynfekowanie 
wszystkich urządzeń 
sanitarnych. 

1     

13. 
Czyszczenie baterii 
umywalkowych, powierzchni 
błyszczących i emaliowanych. 

 1    

14. 
Mycie okładzin ściennych i 
podłogowych (glazura i terakota) 
środkiem dezynfekującym. 

 1    

15. 
Wymiana plastikowych worków 
w koszach na śmieci,  

1     

16. 
Mycie koszy wewnątrz i na 
zewnątrz  

1     

17.  

Bieżące uzupełnianie papieru 
toaletowego i ręczników 
papierowych, ścierek i płynów do 
mycia naczyń. 

1     

18. 
Pielęgnacja i podlewanie roślin 
zielonych 

    Wg potrzeb 

19. 
Mycie i rozmrażanie lodówek w 
kuchni 

    Wg potrzeb 
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Lp. 
  

Specyfikacja prac 

 
Częstotliwość wykonania nie rzadziej niż: 

 
uwagi 

 
codziennie 
 

w tygodniu w miesiącu w roku  

20. 
Sprzątanie wnętrza kabiny 
urządzenia dźwigu osobowego  

1     

 

 Zadania określone w zakresie wykonywanych prac Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnych 
materiałów i sprzętu (środki czystości, art. higieniczne, papier toaletowy, mydło w płynie itp.). 

 Koszt ww. materiałów Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

 Zastosowane środki do sprzątania i czyszczenia muszą być wysokiej jakości i posiadać zgodne                 
z obowiązującymi przepisami atesty dopuszczające je do stosowania. 

 Realizacja czynności codziennych powinna rozpoczynać się w godzinach rannych, nie wcześniej 
jednak niż od godz. 8.00 i przebiegać w sposób nie zakłócający funkcjonowania internatu i kwater 
internatowych. 

 


