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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

REJON I 

wykaz obiektów 
w rejonach 
 
 

 
zakres usług 

Rybnik 
ul. Podmiejska 119a,  

budynek dyrekcji  
(1) 

Rybnik 
ul. Podmiejska 67, 

budynek 
administracyjny  

(2) 

Rybnik 
ul. Podmiejska 119a,  
kontenerowe zaplecze 

biurowe BHP 
(3) 

Rybnik 
ul. Podmiejska 119a,  

budynek działu 
produkcji  

(4) 

Rybnik 
ul. Podmiejska 119a,  
pawilon handlowy - 

dział remontów  
(5) 

Powierzchnia 
sprzątania 

740,41 986,67 114,00 121,68 58,00 

Powierzchnie biurowe 
zmywalne m2 

429,47 417,38 96,00 95,17 44,60 

Powierzchnie biurowe 
dywanowe m2 

53,20 378,00 - - - 

Ciągi komunikacyjne 
Pomieszczenia socjalne 

m2 
185,00 169,37 18,00 20,27 11,20 

Sanitariaty, łaźnie, 
laboratoria, inne – m2 

110,00 21,92 10,00 6,24 2,20 

ilość okien / 
częstotliwość mycia/ 

m2 

54 szt. + 12 szt. 
Dachowe / 2 x w 

roku / 128,9 

70 / 
2 x w roku / 171,4 

13 / 
2 x w roku / 26,42 

10 / 
2 x w roku / 10,84 

8 / 
2 x w roku / 13,31 

Ilość drzwi szklanych / 
m2  

35 / 92,46 3 / 16,21 3 / 7,25 - - 

Ilość drzwi 
drewnianych / m2 

34 / 75,14 58 / 99,17 2 / 6,97 9 / 18,52 1/ 2,05 

Pranie wykładzin m2 53,20 – 1 x w roku - - - - 

Czyszczenie żaluzji  3 szt. = 10,74 m2 - 
11 szt. + 2 szt. 

pionowe 
- - 

Polimeryzacja 
powierzchni PCV m2 

429,47 – 1 x w roku 417,38 – 1 x w roku - - - 

Ilość pracowników 
korzystających z łaźni 

60 - - - - 

Ilość pryszniców 9 - - - - 

Ilość kuchni 5 2 2 2 1 

Ilość wc 7 4 2 2 1 

Ilość pojemników na 
odpady o pojemności 

ok. 15 litrów 
75 55 10 10 5 

Rodzaje stosowanych 
środków higienicznych 

Ręczniki papierowe 
grube listki - system 

papier toaletowy 
biały, 

Ręczniki papierowe 
rolki - system, papier 

toaletowy biały, 

Ręczniki papierowe 
papier toaletowy 

biały, 

Ręczniki papierowe 
papier toaletowy 

biały, 

Ręczniki papierowe 
papier toaletowy 

biały, 

Inne środki  

Płyn do naczyń, 
mydło w płynie 
antybakteryjne, 

ścierki, gąbki, środki 
zapachowe do wc, 

płyny dezynfekujące 

Płyn do naczyń, 
mydło w płynie, 
antybakteryjne, 

ścierki, gąbki, środki 
zapachowe do wc, 

płyny dezynfekujące 

Płyn do naczyń, 
mydło w płynie, 
antybakteryjne, 

ścierki, gąbki, środki 
zapachowe do wc, 

płyny dezynfekujące 

Płyn do naczyń, 
mydło w płynie 
antybakteryjne, 

ścierki, gąbki, środki 
zapachowe do wc, 

płyny dezynfekujące 

Płyn do naczyń, 
mydło w płynie 
antybakteryjne, 

ścierki, gąbki, środki 
zapachowe do wc, 

płyny dezynfekujące 

Pielęgnacja kwiatów w 
korytarzach i w 

biurach 

Podlewanie, 
nawożenie, 

przesadzanie, 
pielęgnacja 

Podlewanie, 
nawożenie, 

przesadzanie, 
pielęgnacja 

Podlewanie, 
nawożenie, 

przesadzanie, 
pielęgnacja 

Podlewanie, 
nawożenie, 

przesadzanie, 
pielęgnacja 

Podlewanie, 
nawożenie, 

przesadzanie, 
pielęgnacja 

Częstotliwość prac 5 x w tygodniu 5 x w tygodniu 5 x w tygodniu 5 x w tygodniu 5 x w tygodniu 

Ilość pracowników 
zatrudnionych w danej 

lokalizacji  
50 60 8 5 4 
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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

ZAKRES USŁUG dla Rejonu I – Rybnik  (kolumny 1, 2, 3, 4 i 5) 

osoba odpowiedzialna: Serwata Mirosław, tel.: 502 317 035. e-mail: Miroslaw.Serwata@gkpge.pl 

1. POWIERZCHNIE BIUROWE, CIĄGI KOMUNIKACYJNE POMIESZCZENIA SOCJALNE: 

prace wykonywane codziennie: 

a) usuwanie kurzu z mebli i sprzętu biurowego 

b) opróżnianie koszy na śmieci (w budynku i przed budynkiem) oraz wymiana worków foliowych  

c) odkurzanie posadzki i wykładzin 

d) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej (z uwzględnieniem posadzki przed 

budynkiem) – (powierzchnia posadzki przed budynkiem wynosi 7,5 m2) 

e) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

f) wycieranie i dezynfekcja klamek, poręczy i okolic około dotykowych 

g) mycie drzwi szklanych/przeszkleń - 

h) wycieranie i dezynfekcja słuchawek telefonicznych i przełączników światła 

i) wietrzenie pomieszczeń 

j) uzupełnianie środków higienicznych i innych (płyn do naczyń, mydło w płynie, ścierki, gąbki, itp.) 

k) wyjmowanie naczyń ze zmywarki (wg. potrzeby) 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 

b) usuwanie nagromadzonego kamienia w urządzeniach sanitarnych 

c) mycie drzwi  

d) utrzymanie w czystości gablot     

e) mycie parapetów                                                                                                                              

prace wykonywane 2 razy w roku (do końca czerwca i do końca grudnia): 

a) mycie okien 

b) odkurzanie ścian z pajęczyn 

c) odkurzanie i mycie kaloryferów 

d) mycie wywietrzników 

e) gruntowne mycie i zabezpieczanie mebli 

f) mycie i odkurzanie kloszy od lamp 

g) przygotowanie i uprzątnięcie wystroju świątecznego (dostarczonego przez Zamawiającego) 

prace wykonywane raz do roku (do końca czerwca): 

a) pranie wykładzin – odkurzacz piorący 

b) polimeryzacja powierzchni PCV    

 

2. SANITARIATY, ŁAŹNIE, LABORATORIA I INNE: 

prace wykonywane codziennie: 

a) mycie i dezynfekcja dozowników na papier, mydło, ręczniki 

b) uzupełnianie pustych dozowników na materiały eksploatacyjne/środki higieniczne 

c) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

d) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej 

e) mycie luster 

f) mycie i dezynfekcja umywalki i armatury 

g) szorowanie umywalek, pryszniców i ubikacji 

h) mycie na mokro koszy na śmieci 

i) wycieranie i dezynfekcja przełączników światła 

j) wycieranie i dezynfekcja klamek i okolic około dotykowych 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 

b) usuwanie nagromadzonego kamienia w urządzeniach sanitarnych 
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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

c) mycie drzwi  

d) wycieranie powierzchni pionowych 

e) mycie parapetów 

prace wykonywane 4 razy w roku: 

a) mycie lodówki 

prace wykonywane 2 razy w roku: 

a) odkurzanie ścian z pajęczyn 

b) odkurzanie i mycie kaloryferów 

c) mycie okien  

 pielęgnacja kwiatów na korytarzach i w biurach: 

a) podlewanie/pielęgnacja/przesadzania - wg. potrzeb 

b) nawożenie - 2 razy w roku 

 

  

wykaz obiektów 
w rejonach 

 
 
 
 

zakres usług 

 

Rybnik ul. Podmiejska 
teren PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrownia 

Rybnik - T5 
pomieszczenie 

socjalne 
(6) 

Rybnik ul. Podmiejska 
teren PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrownia 

Rybnik – IMOS 
pomieszczenie 

socjalne 
(7) 

Rybnik ul. Podmiejska 
teren PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrownia 

Rybnik – ZPR II 
pomieszczenie 

socjalne 
(8) 

Rybnik ul. Podmiejska 
teren PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrownia 

Rybnik – TWK 
pomieszczenia biurowe 

+ szatnia, ła źnia 
(9) 

Powierzchnia sprzątania 16,70 28,80 28,10 82,18 

Powierzchnie biurowe 
zmywalne m2 

- 9,70 - 27,09 

Ciągi komunikacyjne 
Pomieszczenia socjalne m2 

14,20 8,60 23,95 13,19 

Sanitariaty, łaźnie, 
laboratoria, inne – m2 

2,50 10,50 4,15 41,90 

ilość okien / częstotliwość 
mycia /  m2 

1 / 4 x roku / 1,56 2 / 4 x roku / 1,85 5 / 4 x roku / 4,80  8 / 4 x roku / 10,39 

Ilość drzwi szklanych /  
m2 

- 1 / 1,90 - - 

Ilość drzwi drewnianych /  
m2 

2 / 2,73 3 / 5,70 4 / 6,75 8 / 13,74 

Ilość kuchni 1 1 1 1 

Ilość wc 1 1 1 4 

Ilość pojemników na 
odpady o pojemności ok. 

15 litrów 
1 1 2 6 

Rodzaje stosowanych 
środków higienicznych 

Ręczniki papierowe, 
papier toaletowy biały 

Ręczniki papierowe, 
papier toaletowy biały 

Ręczniki papierowe, 
papier toaletowy biały 

Ręczniki papierowe, 
papier toaletowy biały 

Inne środki  

Płyn do naczyń, mydło w 
płynie, mydło w płynie 
antybakteryjne, płyn 

dezynfekujący, ścierki, 
gąbki, środki zapachowe 

do wc 

Płyn do naczyń, mydło w 
płynie, mydło w płynie 
antybakteryjne, płyn 

dezynfekujący, ścierki, 
gąbki, środki zapachowe 

do wc 

Płyn do naczyń, mydło w 
płynie, mydło w płynie 
antybakteryjne, płyn 

dezynfekujący, ścierki, 
gąbki, środki zapachowe 

do wc 

Płyn do naczyń, mydło w 
płynie, mydło w płynie 
antybakteryjne, płyn 

dezynfekujący, ścierki, 
gąbki, środki zapachowe 

do wc 

Częstotliwość prac 5 x w tygodniu 5 x w tygodniu 5 x w tygodniu 5 x w tygodniu 

Ilość pracowników 
zatrudnionych w danej 

lokalizacji  
12 5 22 9 
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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

 

 

ZAKRES USŁUG dla Rejonu I – Rybnik (kolumna 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13) 

Obejmujące pomieszczenia Działu Usług  przy ul. Podmiejskiej na terenie PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrowni Rybnik tj.: Pomieszczenie Socjalne T5, Pomieszczenie Socjalne IMOS, 

Pomieszczenie Socjalne ZRP II, Pomieszczenie TWK pomieszczenia biurowe + szatnia, łaźnia , 

Pomieszczenie Operatora ZRP I Ru17/18, Pomieszczenie Operatora ZRP II Ru19/29/31, 

kontener dyspozytorów 

osoba odpowiedzialna: Mariusz Garstka, tel.: 502 292 533 e-mail: 

Mariusz.Garstka@gkpge.pl 

1. POWIERZCHNIE BIUROWE, CIĄGI KOMUNIKACYJNE POMIESZCZENIA SOCJALNE: 

wykaz obiektów 
w rejonach 

 
 
 
 

zakres usług 
 

Rybnik ul. Podmiejska 
teren PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrownia 
Rybnik – kontener 

dyspozytorów 
(10)  

Rybnik ul. Podmiejska 
teren PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrownia 

Rybnik – ZPR I  
pomieszczenie obsługi 

załadunku AC 
(11) 

Rybnik ul. Podmiejska 
teren PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrownia 
Rybnik – ZPR II - 

pomieszczenie obsługi 
załadunku AC 

(12) 

Rybnik ul. Podmiejska 
teren PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrownia 

Rybnik – Laboratorium 
(13) 

Powierzchnia sprzątania 10,20 4,00 10,00 14,00 

Powierzchnie biurowe 
zmywalne  m2 

10,20 4,00 10,00 14,00 

Ciągi komunikacyjne 
Pomieszczenia socjalne  

m2 
- 

Raz w m-cu umycie 
ścian w kontenerku 

Raz w m-cu umycie 
ścian w kontenerku 

- 

Sanitariaty, łaźnie, 
laboratoria, inne -  m2 

- - - umywalka 

ilość okien / częstotliwość 
mycia /  m2 

4 / 4 x roku / 4,58 2 / 4 x roku / 1,24 4 / 4 x roku / 5,20 2 / 4 x roku / 2,7 

Ilość drzwi szklanych /  m2 - - - - 

Ilość drzwi drewnianych /  
m2 

- - - 2 / 2,97 

Ilość pracowników 
korzystających z łaźni 

- - - - 

Ilość pryszniców - - - - 

Ilość kuchni - - - - 

Ilość wc - - - - 

Ilość pojemników na 
odpady o pojemności ok. 

15 litrów 
2 1 1 - 

Rodzaje stosowanych 
środków higienicznych 

- - - 
mydło w płynie, ręczniki 

papierowe, płyn 
dezynfekujący 

Inne środki - - - - 

Częstotliwość prac 5 x tygodniu 2 x w tygodniu 3 x w tygodniu 1 x tygodniu 

Ilość pracowników 
zatrudnionych w danej 

lokalizacji 
5 3 3 1 



 
 
 

Wzór umowy o świadczenie usług (PZ) 
 

 
 

Strona 5 z 18 

 

Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

prace wykonywane codziennie: 

a) usuwanie kurzu z mebli i sprzętu biurowego 

b) opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków foliowych 

c) odkurzanie posadzki  

d) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej 

e) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

f) wycieranie i dezynfekcja klamek, poręczy i okolic około dotykowych 

g) mycie drzwi szklanych/przeszkleń 

h) wycieranie i dezynfekcja słuchawek telefonicznych i przełączników światła 

i) wietrzenie pomieszczeń 

j) uzupełnianie środków higienicznych i innych (płyn do naczyń, mydło w płynie, ścierki, gąbki, itp.) 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 

b) usuwanie nagromadzonego kamienia w urządzeniach sanitarnych 

c) mycie drzwi 

d) mycie parapetów 

prace wykonywane 4 razy w roku: 

a) odkurzanie ścian z pajęczyn 

b) mycie okien 

c) odkurzanie i mycie kaloryferów 

d) mycie wywietrzników 

e) gruntowne mycie i zabezpieczanie mebli 

f) mycie i odkurzanie kloszy od lamp 

 

2. SANITARIATY, ŁAŹNIE, LABORATORIA I INNE: 

prace wykonywane codziennie: 

a) mycie dozowników na papier, mydło, ręczniki 

b) uzupełnianie pustych dozowników na materiały eksploatacyjne/środki higieniczne 

c) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

d) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej 

e) mycie luster 

f) mycie i dezynfekcja umywalki i armatury 

g) szorowanie umywalek, pryszniców i ubikacji 

h) mycie na mokro koszy na śmieci 

i) wycieranie i dezynfekcja przełączników światła 

j) wycieranie klamek i okolic około dotykowych 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 

b) usuwanie nagromadzonego kamienia w urządzeniach sanitarnych 

c) mycie drzwi  

d) wycieranie powierzchni pionowych 

e) mycie parapetów 

prace wykonywane 4 razy w roku: 

a) odkurzanie ścian z pajęczyn 

b) mycie okien (tam gdzie występują) 

c) odkurzanie i mycie kaloryferów 
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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRES USŁUG dla Rejonu I – Rybnik (kolumna 14 i 15) 

osoba odpowiedzialna: Marian Czerner, tel.: 509 987 456 e-mail: Marian.Czerner@gkpge.pl 

1. POWIERZCHNIE BIUROWE, CIĄGI KOMUNIKACYJNE, POMIESZCZENIA SOCJALNE: 

prace wykonywane codziennie: 

a) usuwanie kurzu z mebli i sprzętu biurowego 

b) opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków foliowych  

c) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej 

d) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

e) wycieranie i dezynfekcja klamek, poręczy i okolic około dotykowych 

f) mycie drzwi szklanych/przeszkleń 

g) wycieranie i dezynfekcja słuchawek telefonicznych i przełączników światła 

h) wietrzenie pomieszczeń 

i) uzupełnianie środków higienicznych i innych (płyn do naczyń, mydło w płynie, ścierki, gąbki, itp.) 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 

b) mycie drzwi 

prace wykonywane 4 razy w roku: 

a) odkurzanie ścian z pajęczyn 

b) mycie okien 

c) odkurzanie i mycie kaloryferów 

d) mycie wywietrzników 

e) gruntowne mycie i zabezpieczanie mebli 

f) mycie i odkurzanie kloszy od lamp 

  

wykaz obiektów 
w rejonach 

 
zakres usług 

Rybnik ul. Podmiejska 119 A, 
Instalacja produkcyjna Marini 

(14) 

Rybnik ul. Podmiejska, 
Instalacja produkcyjna Skanska  

(15) 

Powierzchnia sprzątania 13,00 28,00 

Powierzchnie biurowe zmywalne m2 13,00 28,00 

Powierzchnie biurowe dywanowe 
m2 

- - 

Ciągi komunikacyjne 
Pomieszczenia socjalne m2 

- - 

Sanitariaty, łaźnie, laboratoria, inne 
-  m2 

- - 

ilość okien / częstotliwość mycia 4 / 4 x roku 3 / 4 x roku 

Polimeryzacja powierzchni PCV m2 - - 

Ilość pracowników korzystających z 
łaźni 

- - 

Ilość pryszniców - - 

Ilość kuchni - - 

Ilość wc - - 

Rodzaje stosowanych środków 
higienicznych 

- - 

Inne środki  - - 

Częstotliwość prac 5 x tygodniu 3 x tygodniu 

Ilość pracowników zatrudnionych 
w danej lokalizacji 

2 2 
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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

REJON II 

wykaz obiektów 
w rejonach 

 
 
zakres usług 

Wrocław, Plac Stasica 30, 
budynek administracji 

(16) 

Powierzchnia sprzątania 298,00 

Powierzchnie biurowe 
zmywalne m2 

65,00 

Powierzchnie biurowe 
dywanowe m2 

211,00 

Ciągi komunikacyjne 
Pomieszczenia socjalne m2 

77,00 

Sanitariaty, łaźnie, laboratoria, 
inne - m2 

10,00 

ilość okien / częstotliwość mycia 
/ m2 

18 / 2 x w roku / 60,00 

Ilość drzwi szklanych / m2 - 

Ilość drzwi drewnianych / m2 21 / 45,10 

Pranie wykładzin m2 211,00 

Czyszczenie żaluzji  1 x w roku 

Polimeryzacja powierzchni 
PCV m2 

- 

Ilość pracowników 
korzystających z łaźni 

- 

Ilość pryszniców - 

Ilość kuchni 1 

Ilość wc 2 

Ilość pojemników na odpady o 
pojemności ok. 15 litrów 

23 

Rodzaje stosowanych środków 
higienicznych 

Ręczniki papierowe, papier 
toaletowy biały 

Inne środki  

Płyn do naczyń, mydło w płynie, 
ścierki, gąbki, środki 

zapachowe do wc, płyny 
dezynfekujący 

Pielęgnacja kwiatów w 
korytarzach i w biurach 

Podlewanie, 
nawożenie, 

przesadzanie, 
pielęgnacja 

Częstotliwość prac 5 x w tygodniu 

Ilość pracowników 
zatrudnionych w danej 

lokalizacji  
25 

 

 

ZAKRES USŁUG dla Rejonu II – Wrocław 

Pl. Staszica 30  (kolumna 16) 

osoba odpowiedzialna: Serwata Mirosław , tel.: 502 317 035. e-mail: Miroslaw.Serwata@gkpge.pl 

1. POWIERZCHNIE BIUROWE, CIĄGI KOMUNIKACYJNE, POMIESZCZENIA SOCJALNE: 



 
 
 

Wzór umowy o świadczenie usług (PZ) 
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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

prace wykonywane codziennie: 

a) usuwanie kurzu z mebli i sprzętu biurowego 

b) opróżnianie koszy na śmieci oraz wymiana worków foliowych 

c) odkurzanie posadzki i wykładzin 

d) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej  

e) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

f) wycieranie i dezynfekcja klamek, poręczy i okolic około dotykowych 

g) wycieranie i dezynfekcja słuchawek telefonicznych i przełączników światła 

h) wietrzenie pomieszczeń 

i) sprzątanie sali konferencyjnej 

j) uzupełnianie środków higienicznych i innych (płyn do naczyń, mydło w płynie, ścierki, gąbki, itp.) 

k) wyjmowanie naczyń ze zmywarki (wg. potrzeby) 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 

b) usuwanie nagromadzonego kamienia w urządzeniach sanitarnych 

c) mycie drzwi 

d) utrzymanie w czystości gablot  

e) mycie parapetów                                                                                                                          

prace wykonywane 4 razy w roku: 

a) odkurzanie ścian z pajęczyn 

b) odkurzanie i mycie kaloryferów 

c) mycie wywietrzników 

d) gruntowne mycie i zabezpieczanie mebli 

e) mycie i odkurzanie kloszy od lamp 

prace wykonywane 2 razy do roku 

a) przygotowanie i uprzątnięcie wystroju świątecznego (dostarczonego przez Zamawiającego) 

b) mycie okien 

prace wykonywane raz do roku 

a) pranie wykładzin – odkurzacz piorący 

b) czyszczenie żaluzji 

2. SANITARIATY, ŁAŹNIE, LABORATORIA I INNE: 

prace wykonywane codziennie: 

a) mycie i dezynfekcja dozowników na papier, mydło, ręczniki 

b) uzupełnianie pustych dozowników na materiały eksploatacyjne/środki higieniczne 

c) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

d) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej 

e) mycie luster 

f) mycie i dezynfekcja umywalki i armatury 

g) szorowanie umywalek i ubikacji 

h) mycie na mokro koszy na śmieci 

i) wycieranie i dezynfekcja przełączników światła 

j) wycieranie i dezynfekcja klamek i okolic około dotykowych 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 

b) usuwanie nagromadzonego kamienia w urządzeniach sanitarnych 

c) mycie drzwi  

d) wycieranie powierzchni pionowych 

e) mycie parapetów 

prace wykonywane 4 razy w roku: 

a) mycie lodówki 
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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

prace wykonywane 2 razy w roku: 

b) odkurzanie ścian z pajęczyn 

c) odkurzanie i mycie kaloryferów 

d) mycie okien  

 pielęgnacja kwiatów na korytarzach i w biurach: 

a) podlewanie/pielęgnacja/przesadzania - wg. Potrzeb 

b) nawożenie - 2 razy w roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykaz obiektów 
w rejonach 

 
 

 zakres usług 

EC Wrocław ul. Łowiecka 
24 - pomieszczenie 

dyspozytora, 
pomieszczenia socjalne 

[Nastawnia, odpopielanie 
EC] 
(17) 

Wrocław ul. Kleczkowska, 
budynek naw ęglania 

(18) 

Wrocław ul. Kleczkowska -  
pomieszczenia biurowe, 
port, waga, pompownia 

(19) 

Powierzchnia sprzątania 90,59 661,00 178,92 

Powierzchnie biurowe 
zmywalne m2 

63,38 140,00 83,23 

Powierzchnie biurowe 
dywanowe m2 

- 
Wrocław ul. Kleczkowska, 

budynek nawęglania 
- 

- 

Ciągi komunikacyjne 
Pomieszczenia socjalne m2 

23,90 
124,00  +  111,00  
Klatka schodowa 39,21 +19,19 klatki schodowe 

Sanitariaty, łaźnie, 
laboratoria, inne -  m2 

3,31 286,00 37,29 

ilość okien / częstotliwość 
mycia /  m2 

12 / 
4 x w roku / 15,4 

45 / 
4 x w roku / 81,72 

29 / 
4 x w roku / 50,13 

Ilość drzwi szklanych /  m2  - 4 / 13,95 1 / 2,00 

Ilość drzwi drewnianych /  m2 13 / 9,4 30  / 50,8 12 / 18,00 

Pranie wykładzin  m2 - 8,27 - 

Czyszczenie żaluzji  - - - 

Polimeryzacja powierzchni 
PCVm2 

53,44 74,00 38,13 

Ilość pracowników 
korzystających z łaźni 

4 52 12 

Ilość pryszniców 1 15 2 

Ilość kuchni 1 1 1 

Ilość wc - 7 2 

Ilość pojemników na odpady o 
pojemności ok. 15 litrów 

7 16 12 

Rodzaje stosowanych środków 
higienicznych Ręczniki papierowe, 

Ręczniki papierowe, papier 
toaletowy biały, 

Ręczniki papierowe, papier 
toaletowy biały, 

Inne środki  

Płyn do naczyń, mydło w 
płynie, ścierki, gąbki, środki 

zapachowe do wc, płyny 
dezynfekujący 

Płyn do naczyń, mydło w 
płynie, ścierki, gąbki, środki 

zapachowe do wc, płyny 
dezynfekujący 

Płyn do naczyń, mydło w 
płynie, ścierki, gąbki, środki 

zapachowe do wc, płyny 
dezynfekujący 

Częstotliwość prac 5 x w tygodniu 
5 x w tygodniu 661 m2 + w dni 

wolne od pracy – 
505 m2 

5 x w tygodniu 

Ilość pracowników 
zatrudnionych w danej 

lokalizacji  
24 45 10 
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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

ZAKRES USŁUG dla Rejonu II – Wrocław 

Ul. Łowiecka 24 (kolumna 17) oraz ul. Kleczkowska  (kolumna 18 i 19) 

osoba odpowiedzialna: Daniel Tarnowski , tel.: 661 994 339 e-mail: Daniel.Tarnowski@gkpge.pl 

1. POWIERZCHNIE BIUROWE, CIĄGI KOMUNIKACYJNE, POMIESZCZENIA SOCJALNE: 

prace wykonywane codziennie: 

a) usuwanie kurzu z mebli i sprzętu biurowego 

b) opróżnianie koszy na śmieci oraz wymiana worków foliowych 

c) odkurzanie posadzki 

d) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej  

e) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

f) wycieranie i dezynfekcja klamek, poręczy i okolic około dotykowych 

g) wycieranie i dezynfekcja słuchawek telefonicznych i przełączników światła 

h) wietrzenie pomieszczeń 

i) uzupełnianie środków higienicznych i innych (płyn do naczyń, mydło w płynie, ścierki, gąbki, itp.) 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 

b) usuwanie nagromadzonego kamienia w urządzeniach sanitarnych 

c) mycie drzwi 

d) utrzymanie w czystości gablot 

e) mycie parapetów 

prace wykonywane 4 razy w roku: 

a) odkurzanie ścian z pajęczyn 

b) mycie okien 

c) odkurzanie i mycie kaloryferów 

d) mycie wywietrzników 

e) gruntowne mycie i zabezpieczanie mebli 

f) mycie i odkurzanie kloszy od lamp 

prace wykonywane raz do roku 

a) polimeryzacja powierzchni PCV 

 

2. SANITARIATY, ŁAŹNIE, LABORATORIA I INNE: 

prace wykonywane codziennie: 

b) mycie i dezynfekcja dozowników na papier, mydło, ręczniki 

c) uzupełnianie pustych dozowników na materiały eksploatacyjne/środki higieniczne 

d) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

e) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej 

f) mycie luster 

g) mycie i dezynfekcja umywalki i armatury 

h) szorowanie umywalek, pryszniców i ubikacji 

i) mycie na mokro koszy na śmieci 

j) wycieranie i dezynfekcja przełączników światła 

k) wycieranie klamek i okolic około dotykowych 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 

b) usuwanie nagromadzonego kamienia w urządzeniach sanitarnych 

c) mycie drzwi  

d) wycieranie powierzchni pionowych 

e) mycie parapetów 
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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

 

prace wykonywane 4 razy w roku: 

a) odkurzanie ścian z pajęczyn 

b) mycie okien (tam gdzie występują) 

c) odkurzanie i mycie kaloryferów 
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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

REJON III 

wykaz obiektów 
w rejonach 

 
 
 

 
zakres usług 

EC Czechnica, Siechnice ul. Fabryczna 22 
Biomasa + biuro 

(20) 

EC Czechnica, Siechnice ul. Fabryczna 22 
Budynek nawęglania (młynownia) 

(21) 

Powierzchnia sprzątania 62,15 543,00 

Powierzchnie biurowe zmywalne m2 51,25 60,00 

Powierzchnie biurowe dywanowe m2 - - 

Ciągi komunikacyjne Pomieszczenia 
socjalne m2 

7,40 
153,00 + 

140,0 klatka schodowa 

Sanitariaty, łaźnie, laboratoria, inne - m2 3,50 
100,00 + 

60,00 sprężarkownia 

ilość okien / częstotliwość mycia / m2 10 / 4 x w roku / 12,20 6 / 4 x roku / 21,39 

Ilość drzwi szklanych / m2 2 / 8,4 - 

Ilość drzwi drewnianych / m2 7 / 13,4 7 / 8,6 

Pranie wykładzin m2 - - 

Czyszczenie żaluzji  6 - 

Polimeryzacja powierzchni PCV m2 - - 

Ilość pracowników korzystających z łaźni - - 

Ilość pryszniców - - 

Ilość kuchni 1 2 

Ilość wc 1 3 

Ilość pojemników na odpady o pojemności 
ok. 15 litrów 

4 4 

Rodzaje stosowanych środków 
higienicznych 

Ręczniki papierowe, papier toaletowy 
biały, 

Ręczniki papierowe, papier toaletowy biały 

Inne środki  
Płyn do naczyń, mydło w płynie, ścierki, 
gąbki, środki zapachowe do wc, płyny 

dezynfekujący 

Płyn do naczyń, mydło w płynie, ścierki, 
gąbki, środki zapachowe do wc, płyny 

dezynfekujący 
Pielęgnacja kwiatów w korytarzach i w 

biurach 
Podlewanie, nawożenie, przesadzanie, 

pielęgnacja 
Podlewanie, nawożenie, przesadzanie, 

pielęgnacja 

Częstotliwość prac 3 x w tygodniu 
5 x w tygodniu 

1 x tygodniu: sprężarkownia, waga 
kolejowa i odpopielanie 

Ilość pracowników zatrudnionych w danej 
lokalizacji  

11 28 

 

 

ZAKRES USŁUG dla Rejonu III – Siechnice (kolumna 20 i 21) 

osoba odpowiedzialna: Daniel Tarnowski , tel.: 661 994 339 e-mail: Daniel.Tarnowski@gkpge.pl 

1. POWIERZCHNIE BIUROWE, CIĄGI KOMUNIKACYJNE, POMIESZCZENIA SOCJALNE: 
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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

prace wykonywane codziennie: 

a) usuwanie kurzu z mebli i sprzętu biurowego 

b) opróżnianie koszy na śmieci oraz wymiana worków foliowych 

c) odkurzanie posadzki 

d) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej  

e) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

f) wycieranie i dezynfekcja klamek, poręczy i okolic około dotykowych 

g) wycieranie i dezynfekcja słuchawek telefonicznych i przełączników światła 

h) wietrzenie pomieszczeń 

i) uzupełnianie środków higienicznych i innych (płyn do naczyń, mydło w płynie, ścierki, gąbki, itp.) 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 

b) usuwanie nagromadzonego kamienia w urządzeniach sanitarnych 

c) mycie drzwi 

d) utrzymanie w czystości gablot 

e) mycie parapetów 

prace wykonywane 4 razy w roku: 

a) odkurzanie ścian z pajęczyn 

b) mycie okien 

c) odkurzanie i mycie kaloryferów 

d) mycie wywietrzników 

e) gruntowne mycie i zabezpieczanie mebli 

f) mycie i odkurzanie kloszy od lamp 

prace wykonywane raz do roku 

a) polimeryzacja powierzchni PCV 

 

2. SANITARIATY, ŁAŹNIE, LABORATORIA I INNE: 

prace wykonywane codziennie: 

b) mycie i dezynfekcja dozowników na papier, mydło, ręczniki 

c) uzupełnianie pustych dozowników na materiały eksploatacyjne/środki higieniczne 

d) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

e) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej 

f) mycie luster 

g) mycie i dezynfekcja umywalki i armatury 

h) szorowanie umywalek, pryszniców i ubikacji 

i) mycie na mokro koszy na śmieci 

j) wycieranie i dezynfekcja przełączników światła 

k) wycieranie i dezynfekcja klamek i okolic około dotykowych 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 

b) usuwanie nagromadzonego kamienia w urządzeniach sanitarnych 

c) mycie drzwi  

d) wycieranie powierzchni pionowych 

e) mycie parapetów 

prace wykonywane 4 razy w roku: 

a) odkurzanie ścian z pajęczyn 

b) mycie okien (tam gdzie występują) 

c) odkurzanie i mycie kaloryferów 
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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

REJON IV 

wykaz obiektów 
w rejonach 

 
 
zakres usług 

ZP Kamień k. Długołęki ul. 
Diamentowa 55 

(22) 

Powierzchnia 
sprzątania 

490,00 

Powierzchnie biurowe 
zmywalne m2 

126,00 

Powierzchnie biurowe 
dywanowe m2 

12,00 

Ciągi komunikacyjne 
Pomieszczenia socjalne m2 

291,00 

Sanitariaty, łaźnie, laboratoria, 
inne - m2 

61,00 

ilość okien / częstotliwość mycia 
/ m2 

26 / 4 x roku / 162,62 

Ilość drzwi szklanych / m2 5 / 16,53 

Ilość drzwi drewnianych / m2 22 / 50,59 

Pranie wykładzin m2 12,00 

Czyszczenie żaluzji  - 

Polimeryzacja powierzchni 
PCVm2 

- 

Ilość pracowników 
korzystających z łaźni 

11 

Ilość pryszniców 8 

Ilość kuchni 2 

Ilość wc 5 

Ilość pojemników na odpady o 
pojemności ok. 15 litrów 

20 

Rodzaje stosowanych środków 
higienicznych 

Ręczniki papierowe, papier 
toaletowy biały 

Inne środki  

Płyn do naczyń, mydło w płynie, 
ścierki, gąbki, środki 

zapachowe do wc, płyny 
dezynfekujący 

Pielęgnacja kwiatów w 
korytarzach i w biurach 

Podlewanie, nawożenie, 
przesadzanie, pielęgnacja 

Częstotliwość prac 5 x w tygodniu 

Ilość pracowników 
zatrudnionych w danej 

lokalizacji  
14 

 
 

ZAKRES USŁUG dla Rejonu IV – Kamień k. Długołęki (kolumna 22) 

osoba odpowiedzialna: Marian Czerner, tel.: 509 987 456 e-mail: Marian.Czerner@gkpge.pl 

1. POWIERZCHNIE BIUROWE, CIĄGI KOMUNIKACYJNE, POMIESZCZENIA SOCJALNE: 

prace wykonywane codziennie: 
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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

a) usuwanie kurzu z mebli i sprzętu biurowego 

b) opróżnianie koszy na śmieci oraz wymiana worków foliowych 

c) odkurzanie posadzki, wykładzin  

d) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej 

e) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

f) wycieranie i dezynfekcja klamek, poręczy i okolic około dotykowych 

g) wycieranie i dezynfekcja słuchawek telefonicznych i przełączników światła 

h) wietrzenie pomieszczeń 

i) uzupełnianie środków higienicznych i innych (płyn do naczyń, mydło w płynie, ścierki, gąbki, itp.) 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 

b) usuwanie nagromadzonego kamienia w urządzeniach sanitarnych 

c) mycie drzwi 

d) mycie parapetów 

prace wykonywane 4 razy w roku: 

a) odkurzanie ścian z pajęczyn 

b) mycie okien 

c) odkurzanie i mycie kaloryferów 

d) mycie wywietrzników 

e) gruntowne mycie i zabezpieczanie mebli 

f) mycie i odkurzanie kloszy od lamp 

prace wykonywane 2 razy do roku: 

a) przygotowanie i uprzątnięcie wystroju świątecznego (dostarczonego przez Zamawiającego) 

prace wykonywane raz do roku: 

a) pranie wykładzin – odkurzacz piorący 

 

2. SANITARIATY, ŁAŹNIE, LABORATORIA I INNE: 

prace wykonywane codziennie: 

a) mycie i dezynfekcja dozowników na papier, mydło, ręczniki 

b) uzupełnianie pustych dozowników na materiały eksploatacyjne/środki higieniczne 

c) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

d) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej 

e) mycie luster 

f) mycie i dezynfekcja umywalki i armatury 

g) szorowanie umywalek, pryszniców i ubikacji 

h) mycie na mokro koszy na śmieci 

i) wycieranie na mokro i dezynfekcja przełączników światła 

j) wycieranie i dezynfekcja klamek i okolic około dotykowych 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 
b) usuwanie nagromadzonego kamienia w urządzeniach sanitarnych 
c) mycie drzwi  
d) wycieranie powierzchni pionowych 
e) mycie parapetów 

prace wykonywane 4 razy w roku: 

a) odkurzanie ścian z pajęczyn 

b) mycie okien  

c) odkurzanie i mycie kaloryferów 
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Data zatwierdzenia: ---- 

Obowiązuje od: ----- 

REJON V 

wykaz obiektów 
w rejonach 

 
 
 

 
zakres usług 

Kraków składowisko 
Mogiła ul. Na Niwach 1 

(23) 

Powierzchnia 
sprzątania 

154,00 

Powierzchnie biurowe 
zmywalne m2 

54,00 

Powierzchnie biurowe 
dywanowe m2 

- 

Ciągi komunikacyjne 
Pomieszczenia socjalne m2 

70,00 

Sanitariaty, łaźnie, 
laboratoria, inne - m2 

30,00 

ilość okien / częstotliwość 
mycia / m2 

16 / 4 x roku / 20,36 

Ilość drzwi szklanych / m2  - 

Ilość drzwi drewnianych / 
m2 

4 / 8,8 

Pranie wykładzin m2 - 

Czyszczenie żaluzji  - 

Polimeryzacja powierzchni 
PCV m2 

- 

Ilość pracowników 
korzystających z łaźni 

4 

Ilość pryszniców 2 

Ilość kuchni 1 

Ilość wc 2 

Ilość pojemników na 
odpady o pojemności ok. 15 

litrów 
2 

Rodzaje stosowanych 
środków higienicznych 

Ręczniki papierowe, 
papier toaletowy biały, 

Inne środki  

Płyn do naczyń, mydło w 
płynie, ścierki, gąbki, 
środki zapachowe do wc, 

płyny dezynfekujący 

Pielęgnacja kwiatów w 
korytarzach i w biurach 

- 

Częstotliwość prac 2 x w tygodniu 

Ilość pracowników 
zatrudnionych w danej 

lokalizacji  
4 
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ZAKRES USŁUG dla Rejonu V – Kraków (kolumna 23) 

osoba odpowiedzialna: Jan Lempart , tel.: 503 316 504 e-mail: Jan.Lempart@gkpge.pl  

1. POWIERZCHNIE BIUROWE, CIĄGI KOMUNIKACYJNE, POMIESZCZENIA SOCJALNE: 

prace wykonywane codziennie: 

a) usuwanie kurzu z mebli i sprzętu biurowego 

b) opróżnianie koszy na śmieci oraz wymiana worków foliowych 

c) odkurzanie posadzki, wykładzin  

d) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej  

e) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

f) wycieranie i dezynfekcja klamek, poręczy i okolic około dotykowych 

g) wycieranie i dezynfekcja słuchawek telefonicznych i przełączników światła 

h) wietrzenie pomieszczeń 

i) uzupełnianie środków higienicznych i innych (płyn do naczyń, mydło w płynie, ścierki, gąbki, itp.) 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 

b) usuwanie nagromadzonego kamienia w urządzeniach sanitarnych 

c) mycie drzwi 

d) utrzymanie w czystości gablot 

e) mycie parapetów 

prace wykonywane 4 razy w roku: 

a) odkurzanie ścian z pajęczyn 
b) mycie okien 
c) odkurzanie i mycie kaloryferów 
d) mycie wywietrzników 
e) gruntowne mycie i zabezpieczanie mebli 
f) mycie i odkurzanie kloszy od lamp 

 

2. SANITARIATY, ŁAŹNIE, LABORATORIA I INNE: 

prace wykonywane codziennie: 

a) mycie i dezynfekcja dozowników na papier, mydło, ręczniki 

b) uzupełnianie pustych dozowników na materiały eksploatacyjne/środki higieniczne 

c) wynoszenie śmieci z uwzględnieniem segregacji odpadów 

d) mycie na mokro posadzki przy użyciu chemii do tego przeznaczonej 

e) mycie luster 

f) mycie i dezynfekcja umywalki i armatury 

g) szorowanie umywalek, pryszniców i ubikacji 

h) mycie na mokro koszy na śmieci 

i) wycieranie i dezynfekcja przełączników światła 

j) wycieranie i dezynfekcja klamek i okolic około dotykowych 

prace wykonywane raz w tygodniu: 

a) mycie półek, uchwytów itp. 
b) usuwanie nagromadzonego kamienia w urządzeniach sanitarnych 
c) mycie drzwi  
d) wycieranie powierzchni pionowych 
e) mycie parapetów 

prace wykonywane 4 razy w roku: 

a) odkurzanie ścian z pajęczyn 
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b) mycie okien (tam gdzie występują) 

c) odkurzanie i mycie kaloryferów 

 


