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1. INFORMACJE O BUDYNKU I JEGO FUNKCJACH  

1.1 Lokalizacja ogólna ECS  
 Budynek ECS znajduje się na północ od Placu Solidarności, między ograniczającym go od zachodu 

skrzyżowaniem ulicy Nowomiejskiej i ciągu pieszego na przedłużeniu ulicy Jaracza, a przylegającą od 
wschodu Drogą do Wolności.  
 Teren lokalizacji Budynku ECS jest płaski, opadający nieznacznie w kierunku wschodnim (rzędne 

bezwzględne zmieniają się między 2.60, a 1.80 m n.p.m.). Południową granicę terenu lokalizacji stanowi 
granica obszaru lokalizacji obiektów chronionych na mocy decyzji  PWKZ o wpisie do rejestru zabytków 
z dnia 06.12.1999 roku (między innymi: Brama nr 2, mur z tablicami inskrypcyjnymi). 
 

1.2 Lokalizacja szczegółowa ECS  
 Budynek Europejskiego Centrum Solidarności zajmuje praktycznie całą powierzchnię gruntu 

przeznaczonego pod jego budowę. Fasady wschodnią, południową i fasadę zachodnią umieszczono na 
granicy strefy. Garaż podziemny zrealizowano pod całym budynkiem i wykracza on poza jego obrys w 
kierunku południowym. 
 Główne wejście do budynku wraz z podjazdem reprezentacyjnym znajduje się  od strony Drogi do 

Wolności, a dodatkowe, do sali wielofunkcyjnej, z ciągu pieszego przyległego do fasady zachodniej. 
Rozwiązanie to pozwala uniknąć zakłócania działania pozostałych bloków funkcjonalnych ECS w 
przypadku organizowania w sali wielofunkcyjnej dużych zgromadzeń. Dojazd gospodarczy i wjazd do 
parkingu podziemnego wykonano od ul. Nowomiejskiej przebiegającej wzdłuż północno-zachodniej 
elewacji budynku. 
 Wzdłuż Drogi do Wolności, w obniżeniu terenu, wykonano pasaż ekspozycyjny - przestrzeń dla 

wystawy plenerowej, uzupełniającej program ekspozycyjny ECS. Na znacznej części placu powstałego 
między budynkiem a obniżeniem pasażu, na stropie garażu podziemnego, wykonano  fontannę. Lustro 
wody wyznaczające powierzchnię placu jest podbudową dla wznoszącej się ponad nią budowli 
Europejskiego Centrum Solidarności. Z poziomu placu, do okalającego go obniżenia, spływa kaskada 
wodna. 
 

1.3 Charakterystyka Budynku ECS  
 Siedziba Instytucji Kultury ECS (dalej również Centrum) powstała w Gdańsku, w dzielnicy 

Śródmieście, na obszarze Młodego Miasta przy placu Solidarności, w pobliżu Bramy nr 2 i Pomnika 
Poległych Stoczniowców. Budynek ECS zajmuje powierzchnię około jednego hektara i posiada 5 pięter 
oraz podziemny parking o 286 miejscach. Projekt Europejskiego Centrum Solidarności został wybrany 
drogą konkursu spośród 58 prac. Konkurs architektoniczny wygrał zespół z pracowni Fort z Gdańska. 
Otwarcie  Budynku ECS nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2014 r. 
 Do nowego budynku przygotowano ekspozycję stałą, która w przestrzeni siedmiu sal przedstawia 

współczesną historię Polski, powstanie ruchu solidarnościowego oraz jego dziedzictwo. Oprócz wystawy 
stałej w siedzibie Centrum mieści się m.in. archiwum, biblioteka, mediateka, sala wielofunkcyjna. Na 
parterze budynku, swobodnie dostępnym, znajduje się całoroczny ogród zimowy, sklep z pamiątkami i 
galerią, kawiarnia, restauracja oraz sala wystaw czasowych. Oprócz instytucji Europejskiego Centrum 
Solidarności w budynku siedziby mają także organizacje pozarządowe. 
 

1.4 Sposób zagospodarowania i wykorzystania Budynku ECS  
Europejskie Centrum Solidarności wykonano jako całkowicie podpiwniczony budynek o zmiennej ilości 
kondygnacji nadziemnych. 
 Bryła budynku składa się z dwóch zasadniczych części: niższej, południowej o wysokości ok. 20 m i 

wyższej, północnej sięgającej ok. 30 m. 
 Prowadzący od wejścia głównego, od strony Drogi do Wolności, hol wejściowy zmierza do centrum 

budynku. Wzdłuż holu zlokalizowane są: restauracja, szatnia, punkt informacyjny z kasą, księgarnia, 
kawiarnia oraz sala wystaw czasowych.  
 Środkowa część budynku jest wielkoprzestrzenną halą ogrodu zimowego z zespołem trzech wind 

i ruchomymi schodami prowadzącymi na poziom pierwszej kondygnacji. Tam znajduje się wejście do sal 
ekspozycji stałej poświęconej „Solidarności”, zwanej wystawą stałą. W zachodniej części budynku 
zlokalizowano salę wielofunkcyjną. Architektura budynku umożliwia niezależne użytkowanie sali 
niepowodujące konfliktów z pozostałymi funkcjami Centrum.  
 Obok, na I i II piętrze umieszczono wielkoprzestrzenną halę biblioteki, otwartą szklaną fasadą na 

centralną przestrzeń budynku. Zimowy ogród jest elementem dominującym w kompozycji wnętrza 
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całego budynku. Zajmuje on centralny obszar obiektu ECS i równolegle ustawionymi korytarzami - 
szczelinami rozcina strukturę budynku. Surowe, pokryte rdzą cortenowe ściany porasta roślinność, by 
zgodnie z intencją autorów projektu dotrzeć do wszystkich istotnych miejsc Centrum.  
 Zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze pomieszczenia ekspozycji stałej połączone 

są systemem kładek i schodów, przecinających zielone korytarze penetrującego przestrzeń ogrodu. 
Obecność zieleni złagodzić ma nawiązującą do pejzażu stoczni surową atmosferę wąskich przejść między 
płaszczyznami stalowych blach.  
 Na pierwszym piętrze, celowo umieszczona w pobliżu wyjścia z ekspozycji stałej, zlokalizowana jest 

sala im. Jana Pawła II. Odwiedzający Centrum, po zapoznaniu się z historią Solidarności, winni znaleźć 
tam miejsce dla chwili zadumy i refleksji.  
 Północną część budynku zajmują na kolejnych piętrach wszystkie pozostałe zespoły funkcjonalne 

Centrum, przy czym pierwsze piętro budynku w pobliżu biblioteki zajmuje mediateka, obok, tuż przy 
centralnym bloku windowym zlokalizowano bar - kafeterię, a dalej, przy zespole sal stałej ekspozycji 
muzealnej umieszczono jej magazyny.  
 Wyżej, na II piętrze, wykonano zaplecze biblioteki z magazynem zbiorów i dalej pomieszczenia 

archiwum z czytelnią oraz magazyny muzeum z wydzielonym magazynem. Tuż obok wind, w centralnej 
części piętra zlokalizowano reprezentacyjne pomieszczenia biurowe. 
 Na III i IV piętrze umieszczono biura ECS oraz pomieszczenia biurowe wyposażone w sale 

warsztatów pracy twórczej, wynajmowane przez organizacje pozarządowe. 
 V piętro służy wyłącznie celom technicznym. 
 W najwyższym punkcie Centrum, na dachu wschodniego krańca części północnej budynku, na 

wysokości niespełna 28 m,. wykonano taras widokowy. 
 Obsługa budynku odbywa się od strony zachodniej z rozładowni gospodarczej zlokalizowanej na 

parterze budynku, poprzez centralnie umieszczone dwie windy towarowo-osobowe. Podziemie gmachu 
przeznaczone jest dla potrzeb parkingowych ECS oraz umieszczone są tam pomieszczenia techniczne. 
 

1.5 Powierzchnia Budynku ECS  
Zestawienie powierzchni Budynku ECS poszczególnych części zagospodarowania terenu:  
 

POWIERZCHNIA PODSUMOWANIE w m² 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 28 988,76 

POWIERZCHNIA NETTO 25 330,39 

POWIERZCHNIA RUCHU 4 387,31 

POWIERZCHNIA USŁUGOWA 1 590,79 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 19 352,29 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY  6 901,01 

KUBATURA  198 778,38 

POWIERZCHNIE ZIELONE W OBRĘBIE TERENU  530,00 

ZBIORNIKI WODNE  1 081,34 

STROPODACH ZIELONY  3 050,00 

POWIERZCHNIE ZIELONE EGZOTYCZNE I OGRODY 
WEWNĄTRZ BUDYNKU 

874,00 

POWIERZCHNIA DREWNIANA WEWNĄTRZ BUDYNKU  3 567,00 

POWIERZCHNIE SZKLANE WEWNĄTRZ BUDYNKU  7 054,00 

POWIERZCHNIE SZKLANE WEWNĄTRZ BUDYNKU 
Z ŻALUZJAMI SCAZ2 

7 804,00 

ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH W GARAŻU 286,00 

POWIERZCHNIA HALI GARAŻOWEJ  7 186,20 

TERENY ZEWNĘTRZNE  3 000,00 

Tarasy - techniczne (1p, 4 p, 5 p), taras widokowy ( 6 p.)  858,58 m² 

 
 
 

POWIERZCHNIA 
PODSUMOWANIE 
w m² 

Piwnica  -
4.50 

Parter 
±0.00 

Półpiętro 
+3.00 

1.piętro 
+6.00 

2.piętro 
+12.00 

3.piętro 
+16.00 

4.piętro 
+19.50 

5.piętro 
+23.50 

Taras 
+27.50 
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POWIERZCHNIA 
CAŁKOWITA 

28 988,76  8 855,13                                                                                     19 275,05     
   
858,58     

POWIERZCHNIA 
NETTO 

25 330,39 8 279,10 6 141,69 196,31 3 833,25 3 492,00 
1 
328,88 

1 207,17 813,63 38,36 

POWIERZCHNIA 
RUCHU 

4 387,31 221,82 1 013,79 65,76 1 022,89 1 000,17 464,50 388,82 171,20 38,36 

POWIERZCHNIA 
USŁUGOWA 

1 590,79 761,28 72,99   62,66 17,15 17,14 17,14 642,43   

POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA 

19 352,29 7 296,00 5 054,91 130,55 2 747,70 2 474,68 847,24 801,21     

 
 
* Z zakresu sprzątania wyłączone są powierzchnie przeznaczone do prowadzenia działalności 
komercyjnej o łącznej powierzchni 722,89 m2  w tym: 
 sklepik - część handlowa z wyłączeniem fasady szklanej oraz galerii MESA (sprzątanie w zakresie 

Wykonawcy) oraz café – bar wraz z wraz z pomieszczeniem socjalnym, toaletą, zmywalnią i ciągami 
komunikacyjnymi z wyłączeniem fasady szklanej (czyszczenie fasady w zakresie Wykonawcy) – PARTER, 
 restauracja wraz z zapleczem: obieralnią, ciągami komunikacyjnymi, kuchnią, zmywalnią, rozdzielnią 

kelnerską, łazienką, pomieszczeniem socjalnym, magazynem napojów, magazynem, magazynem kuchni, 
chłodnią, toaletą restauracji z wyłączeniem fasady szklanej (czyszczenie fasady w zakresie Wykonawcy) 
– PARTER, 
 bar - kafeteria, w tym: sala główna baru, kuchnia, toaleta, pomieszczenie socjalne, ciągi 

komunikacyjne, magazyn, zmywalnia z wyłączeniem fasady szklanej (czyszczenie fasady w zakresie 
Wykonawcy) – I PIĘTRO. 
 

1.6 Terminy i godziny funkcjonowania Budynku ECS  
Budynek ECS jest otwarty przez cały rok, z wyjątkiem dni wolnych od pracy (łącznie 9 dni w roku 
kalendarzowym). 
Dni zamknięcia Budynku ECS:  
 1 stycznia - Nowy Rok,  
 6 stycznia - święto Trzech Króli,  
 pierwszy dzień Wielkiej Nocy,  
 drugi dzień Wielkiej Nocy,  
 dzień Bożego Ciała,   
 1 listopada - Wszystkich Świętych,  
 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,  
 25 grudnia - pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia,   
 26 grudnia  - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.  

 

 Dostępność Budynku ECS 
dla serwisu sprzątania 

Dostępność Budynku ECS dla gości  
odwiedzających wystawę stałą  

Godziny 
funkcjonowania  
W SEZONIE 
maj – wrzesień 

poniedziałek - niedziela   
6:00-22:00 

poniedziałek - piątek –  
10:00 -19:00 
sobota - niedziela –  
10:00 - 20:00 

Godziny 
funkcjonowania  
POZA SEZONEM 
październik – kwiecień 

poniedziałek - niedziela   
6:00-22:00 

poniedziałek – piątek  
10:00 - 17:00   
sobota – niedziela  
10:00 - 18:00  
wtorek – wystawa stała nieczynna  

 
Dzień techniczny   
 Poza sezonem, tj. w okresie październik – kwiecień dniem technicznym jest wtorek. 
 Dzień techniczny służy do wykonywania w szczególności sprzątania i prac porządkowych o 

charakterze cyklicznym, globalnym, prac na wysokościach oraz innych prac wymagających większego 
zaangażowania czasowego, użycia sprzętu specjalistycznego, wielkogabarytowego, złożonej technologii 
prac itd. 



Załącznik nr 1 do SIWZ w postępowaniu  
nr SWZP.0261.16.2018.AL 

 

Strona 5 z 16 
 

 W sezonie, tj. w okresie maj – wrzesień prace jak wyżej winny być wykonywane w godzinach 
porannych oraz wieczornych - przed otwarciem oraz po zamknięciu budynku i wystaw, każdorazowo 
w terminach ustalonych z Zamawiającym.  
Dni największej frekwencji zwiedzających w Budynku ECS:  
 tzw. długie weekendy w miesiącach: styczeń, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, listopad, grudzień    
 dni wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Zamawiającego - zgodnie z Wykazem 

Planowanych Wydarzeń ECS stanowiącym załącznik do niniejszego OPZ, sporządzonym na podstawie 
statystyk z ubiegłych lat. Wykaz ten może ulec zmianie w trakcie trwania Umowy z Wykonawcą. 
Zamawiający o wszelkich zmianach planowanych wydarzeń będzie informował Wykonawcę z możliwie 
największym wyprzedzeniem czasu.  
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania oraz utrzymania w czystości i porządku 
nieruchomości Zamawiającego, położonej w Gdańsku przy Pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, składającej 
się z budynku siedziby Zamawiającego oraz terenów zewnętrznych (dalej zbiorczo określanych jako 
Budynek ECS), zgodnie z załącznikiem do niniejszego OPZ pn. Mapa Zakres terenu sprzątania Budynku 
ECS. Świadczenie usługi będzie odbywało się: 
 pod nadzorem osób wskazanych dla poszczególnych zakresów pomieszczeń  
 zgodnie z godzinami dostępności poszczególnych pomieszczeń opisanymi w przedmiocie 

zamówienia 
 z częstotliwościami opisanymi w przedmiocie zamówienia 
 na powierzchniach zgodnie z opisem w przedmiocie zamówienia 
 w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia. 

 

2.1 Wymagania ogólne  
Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia taką liczbę osób, jaka jest niezbędna do starannego, 
należytego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiednio do wskazanego zakresu. 
Wymagana minimalna obsada personelu sprzątającego: 
Poza sezonem:  
 sprzątanie Budynku ECS od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 16:00 - minimum 5 (pięć) 

osób – zmiana poranna,  
 sprzątanie Budynku ECS od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 19:00 - minimum 6 (sześć) 

osób – zmiana popołudniowa,  
 sprzątanie Budynku ECS w weekendy i w dni wolne od pracy, w których Budynek ECS pozostaje 

otwarty w godzinach 8:00 – 18:00 - minimum 3 (trzy) osoby, w godzinach 18:00 – 19:00 – minimum 2 
(dwie) osoby – zmiana weekendowa   
W sezonie:  
 sprzątanie Budynku ECS od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 16:00 - minimum 5 (pięć) 

osób – zmiana poranna,  
 sprzątanie Budynku ECS od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 21:00 - minimum 6 (sześć) 

osób – zmiana popołudniowa,  
 sprzątanie Budynku ECS w weekendy i w dni wolne od pracy, w których Budynek ECS pozostaje 

otwarty w godzinach 8:00 – 21:00 - minimum 4 (cztery) osoby – zmiana weekendowa.  
1)  Zamawiający zastrzega sobie prawo, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, do okresowego 

przenoszenia osób pomiędzy zmianą poranną, popołudniową oraz weekendową – poza sezonem 
oraz w sezonie, wynikającego z potrzeb bieżących, w zakresie obowiązującego limitu 
roboczogodzin. Powyższe będzie odbywało się za porozumieniem Stron, w ramach wynagrodzenia 
umownego Wykonawcy (wynagrodzenie w ramach usługi podstawowej), co zostanie 
udokumentowane w miesięcznych Raportach z wykonanych czynności Wykonawcy.     

2) Minimum jedna osoba świadcząca serwis bieżący, w godzinach pracy minimalnej obsady serwisu 
sprzątającego, jest zobowiązana do natychmiastowego reagowania i usuwania bieżących 
nieczystości i zabrudzeń oraz zgłoszenia tego faktu upoważnionym pracownikom Zamawiającego. 

3)  Wykonawca zapewni uruchomienie numeru telefonu alarmowego dostępnego 24 h (dwadzieścia 
cztery godziny) na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni w roku na 
potrzeby realizacji usługi sprzątania na żądanie Zamawiającego, która będzie odbywała się poza 
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godzinami pracy minimalnej obsady serwisu sprzątającego oraz po godzinach pracy budynku ECS. 
Czas reakcji pogotowia serwisu sprzątającego Wykonawcy liczony jest od momentu otrzymania 
zgłoszenia Zamawiającego na numer telefonu alarmowego (zgłoszenie głosowe bądź wiadomość 
sms):  

a. odbiór telefonu alarmowego winien nastąpić najpóźniej do 5 (pięciu) minut po 
każdorazowej próbie połączenia się Zamawiającego;  

b. Wykonawca winien przystąpić do realizacji usługi sprzątania na żądanie Zamawiającego 
w czasie maksymalnie do 2 (dwóch) godzin - bądź krótszym, podanym w ofercie, od 
otrzymania zgłoszenia na telefon alarmowy. 

4) Za wykonanie usługi sprzątania na żądanie Zamawiającego, Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie 
zgodnie ze stawką za roboczogodzinę zawartą w ofercie Wykonawcy. Z wykonania ww. usługi 
Wykonawca sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony (Wykonawcę 
oraz Zamawiającego) bez zastrzeżeń, który będzie podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę 
za wykonanie ww. usługi. 

5)  Wykonawca będzie na bieżąco informował o wszelkich awariach, brakach, uszkodzeniach, 
dewastacjach, potrzebie naprawy, potrzebie prania oraz innych potrzebach związanych z 
funkcjonowaniem infrastruktury budynku zauważonych w trakcie realizacji usługi. Informacje te 
zostaną także odnotowane w Raporcie Miesięcznym,  

6)  Wymagane jest codzienne podpisywanie przez poszczególnych pracowników - przy wejściu i 
wyjściu z Budynku ECS - listy obecności pracowników serwisu sprzątającego umieszczonej w 
pomieszczeniu ochrony znajdującym się na parterze budynku. 

7)  Wymagane jest używanie właściwych środków pielęgnacyjnych ( ze szczególnym uwzględnieniem 
podłóg) oraz narzędzi i urządzeń dedykowanych do różnych typów powierzchni.  

 

2.2 Sprzątanie związane z organizacją wydarzeń   
1)  Usługa sprzątania obejmuje również sprzątanie związane z organizacją wydarzeń o charakterze 

kulturalnym i obywatelskim w godzinach nieregulowanych, w tym również w nocy oraz w dni 
ustawowo wolne od pracy. Wykonawca zapewni obsadę serwisu sprzątającego do obsługi tych 
wydarzeń, w tym do pełnienia dyżuru nocnego - zgodnie z Wykazem Planowanych Wydarzeń 
ECS, stosownie do potrzeb.  

2) Wykaz Planowanych Wydarzeń ECS stanowiący załącznik do niniejszego OPZ został 

opracowany na podstawie wydarzeń zrealizowanych w ECS w latach ubiegłych, zawiera 

przybliżone terminy wydarzeń w roku bieżącym i może ulec zmianie.  

3) Usługa sprzątania związana z organizacją wydarzeń będzie odpłatna, rozliczana zgodnie ze 

stawką za roboczogodzinę zawartą w ofercie Wykonawcy. Rozliczenie usługi nastąpi na 

podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego usługi podpisanego przez obie strony (Wykonawcę 

oraz Zamawiającego) bez zastrzeżeń, stanowiącego załącznik do faktury za jej wykonanie 

(faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego).  

4) O potrzebie zapewnienia usługi sprzątania związanego z organizacją wydarzeń Wykonawca 

będzie każdorazowo powiadamiany przez Zamawiającego, przy czym przed przystąpieniem do 

jej realizacji Wykonawca wskaże minimalną liczbę roboczogodzin pracy dodatkowej koniecznej 

do wykonania usługi wraz z wyceną do akceptacji Zamawiającego – telefonicznie, mailowo lub 

w formie pisemnej.  

5) Maksymalna liczba godzin sprzątania związanego z organizacją wydarzeń, jaką może zlecić 

Zamawiający, wynosi nie więcej niż 2000 (dwa tysiące) roboczogodzin w okresie trwania umowy.  

2.3 Przenoszenie zakresów czynności  
1)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przenoszenia zakresów czynności, tj. zastępowania 

czynności określonych w harmonogramie sprzątania innymi czynnościami wynikającymi z potrzeb 
bieżących, o ile czasochłonność i kapitałochłonność zastępstw będzie porównywalna. 

2)  Powyższe będzie odbywało się na każde żądanie Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia 
umownego Wykonawcy, co zostanie udokumentowane w miesięcznych Raportach  z wykonanych 
czynności Wykonawcy.  
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2.4  Kontrola jakości świadczenia usługi   
Kontrola wewnętrzna serwisu sprzątającego - Wykonawca zapewni codzienną kontrolę pracowników 

serwisu sprzątającego m.in. poprzez: 
1)  codziennie sporządzanie „Listy kontrolnej stanu czystości pomieszczenia sanitarnego” umieszczonej 

w pomieszczeniach sanitariatów, przy czym czynności mycia sanitariatów winny być każdorazowo 
odnotowywane przez osobę wykonującą te czynności 

2) audyty czystości – Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w obecności 
Koordynatora Serwisu Sprzątającego obchodu obiektu i terenu zewnętrznego objętego usługą, 
mającego na celu weryfikację należytego wykonywania usługi. Z przeprowadzonego audytu  
Zamawiający  sporządzi  protokół podpisany obustronnie, zawierający wyniki i zalecenia z 
przeglądu, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie uzgodnionym przez Strony. 
Protokół z przeprowadzonego audytu Wykonawca załączy do miesięcznego Raportu z wykonanych 
czynności. 

3)   audyt pracowników – Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli ilości personelu pracującego 
na danej zmianie, wraz z kontrolą trybu zatrudnienia pracowników.  

4)   Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania uwag i zaleceń Zamawiającego dotyczących jakości 
wykonania usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia przekazanych przez 
Zamawiającego drogą mailową lub pisemną poprzez wykonanie sprzątania korygującego w 
terminach i czasie wyznaczonych przez Zamawiającego, uzasadnionych technicznie (czas reakcji).  

 

2.5 Komunikacja wewnętrzna Wykonawcy z Zamawiającym  
1)  Zamawiający przekaże Wykonawcy podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem 

Budynku ECS, w tym instrukcję bezpieczeństwa p. poż. oraz przedstawi zasady postępowania oraz 
komunikacji z klientem. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ww. informacji każdemu 
nowo zatrudnionemu pracownikowi wykonującemu usługę sprzątania i utrzymania porządku w 
obiekcie Zamawiającego.  

2)  Bieżąca komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem Koordynatora 
Serwisu Sprzątającego.  

 

2.6 Kary umowne 
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadkach niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania świadczeń przez Wykonawcę, szczegółowo opisanych we wzorze umowy. 

 

3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY  
W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 
następujących wytycznych. 
 

3.1 Wymagania wstępne 

1)  Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z pozostałymi serwisami wykonującymi 
usługi na terenie Budynku ECS, w tym z serwisem ochrony, serwisem technicznym, serwisem 
pielęgnacji zieleni, obsługą  punktów gastronomicznych (restauracja, kawiarnia, bar - kafeteria) w 
celu optymalnej realizacji usługi, na rzecz i korzyść Zamawiającego.  

2)  Wykonawca realizując usługę nie będzie nadwyrężał wizerunku oraz dobrego imienia 
Zamawiającego.  

3)  Przed rozpoczęciem świadczenia usługi, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego:  
a. wykaz środków czyszczących do każdego typu powierzchni oraz mebli wraz z atestami tych 

środków zgodnie z Wykazem środków czystości, preparatów oraz artykułów higieniczno – 
sanitarnych zawartym w niniejszym OPZ 

b. wykaz sprzętu specjalistycznego, w tym sprzętu służącego do sprzątania mechanicznego  
c. informację dotyczącą sprzętu stacjonującego na budynku oraz sprzętu dowożonego 

(rodzaj, ilość) 
d. wykaz narzędzi – rodzaje i ilości (mopy, miotły, wiadra itd.)  - Wykonawca winien posiadać 

różne typy mopów, mioteł i innych urządzeń w zależności od rodzaju sprzątanej 
powierzchni  
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e. wykaz odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników wraz z ich wizualizacją – 
do akceptacji Zamawiającego 

4)  Wykonawca w terminie do 14 (czternastu) dni od podpisania umowy zobowiązany jest 
do sporządzenia harmonogramu realizacji usługi na pierwszy kwartał okresu obowiązywania 
umowy, określający m.in. wykonanie prac specjalistycznych, podlegający akceptacji 
Zamawiającego.  Harmonogram będzie sporządzany przez Wykonawcę cyklicznie, w terminach 
uzgadnianych z Zamawiającym, i każdorazowo przez niego akceptowany. 

 

3.2 Wytyczne ogólne  

1)  Pracownicy Wykonawcy powinni wykonywać czynności sprzątania oraz utrzymania porządku w 
schludnym stroju roboczym (zgodnym z przepisami BHP) z napisem Serwis Sprzątający Europejskie 
Centrum Solidarności, który zapewnia Wykonawca. Zamawiający dopuszcza zamieszczenie na stroju 
roboczym oznaczeń firmowych Wykonawcy (tj. logo lub nazwy Wykonawcy), w wielkości nie 
większej niż 15% powierzchni stroju pod napisem Serwis Sprzątający Europejskie Centrum 
Solidarności. Strój podlega akceptacji Zamawiającego. 

2)  Osoby realizujące usługę winny wykazać się komunikatywną znajomością języka polskiego, 
cechować się wysoką kulturą oraz schludnością osobistą. 

3)  Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zmieni pracownika niewłaściwie 
wykonującego swoje obowiązki, którego zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych zasad.  

4)  Pracownicy Wykonawcy oraz osoby oddelegowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 
zamówienia zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich, szkoleń BHP i uprawnień do 
pracy na wysokości, jeśli taką pracę będą wykonywać. 

5)  Pracownicy Wykonawcy oraz osoby oddelegowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 
zamówienia zobowiązani(e) są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym 
instrukcji pożarowej Budynku ECS. Wykonawca przeszkoli pracowników oraz osoby oddelegowane 
do realizacji przedmiotu zamówienia z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz postępowania 
na wypadek pożaru. 

6)  Zamawiający wymaga dostarczenia imiennej listy wszystkich pracowników Wykonawcy oraz osób 
oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. Każda zmiana musi 
zostać potwierdzona elektronicznie lub pisemnie przez Wykonawcę, w innym wypadku osoby 
wcześniej nie zgłoszone nie zostaną wpuszczone do Budynku ECS. 

7)  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną dyspozycyjność personelu przez 7 (siedem) dni 
w tygodniu - Wykonawca ma obowiązek utrzymywania Budynku ECS w stałej czystości. 

8) Pracownicy Wykonawcy oraz osoby oddelegowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 
zamówienia będą dyspozycyjni(e) w godzinach otwarcia Budynku ECS oraz w czasie realizacji 
wydarzeń, stosownie do potrzeb. 

9)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

10) Zamawiający informuje, że wszelkie prace wymagające użycia specjalistycznego sprzętu, 
podnośnika, drabiny oraz innych urządzeń związanych z gruntownym czyszczeniem na terenie 
Budynku ECS mogą się odbywać wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym i obsługą 
techniczną Budynku ECS. 

11) Wykonawca wyznaczy osobę Koordynatora Serwisu Sprzątającego do nadzoru i koordynacji prac 
ekipy sprzątającej oraz do kontaktów z przedstawicielem Zamawiającego oraz wyposaży go w 
służbowy telefon komórkowy. 

12) Wykonawca wszelkie braki, uszkodzenia, dewastacje i inne usterki techniczne musi zgłaszać 
natychmiast (telefonicznie, mailowo lub za pomocą oprogramowania) do wyznaczonego 
przedstawiciela Zamawiającego wraz ze wskazaniem miejsca dewastacji mienia. 

13) Wykonawca będzie ściśle współpracował z Zamawiającym oraz innymi podmiotami wykonującymi 
usługi na terenie Budynku ECS. 

14) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają lub 
mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz po jego zakończeniu. 

15) Zamawiający zapewni Wykonawcy, nieodpłatnie, dostęp do ciepłej i zimnej wody 
w pomieszczeniach porządkowych oraz nieodpłatny dostęp do energii elektrycznej, niezbędnych 
do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia. 

16) Zamawiający zapewni Wykonawcy pomieszczenie socjalne. 
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3.3 Wytyczne dotyczące  maszyn, urządzeń materiałów i środków czystości  

1)  Wszystkie używane produkty muszą posiadać wymagane przepisami prawa aktualne atesty oraz 
terminy przydatności do użytku ważne w okresie świadczenia usługi.  

2)  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu używanego do świadczenia usługi 
w nienagannej czystości oraz w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym przez cały okres 
świadczenia usługi. 

3)  Akcesoria do sprzątania typu ścierki (podział kolorystyczny według rodzaju przeznaczenia 
powierzchni) oraz wkłady do mopów będą utrzymane w odpowiedniej czystości poprzez codzienne 
pranie w pralce przy zastosowaniu odpowiedniego detergentu, przy czym detergenty zapewnia 
Wykonawca. 

4)  Maszyny i urządzenia do sprzątania muszą być sprawne technicznie, bezkurzowe, o niskim 
natężeniu hałasu, nie mogą uszkadzać czyszczonej powierzchni. Zamawiający wymaga, aby osoby 
realizujące usługę miały do dyspozycji stale sprawny sprzęt techniczny. 

5)  Środki czyszczące i konserwujące muszą być nietoksyczne, tj. niezawierające szkodliwych 
dla zdrowia i środowiska naturalnego składników. Środki te nie mogą drażnić oczu, dróg 
oddechowych i utrudniać pracy oraz przebywania ludzi w budynku, zgodnie z ustawą z dnia 25 
lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 
143).   

6) Środki chemiczne muszą posiadać atesty bezpieczeństwa oraz spełniać obowiązujące normy, w tym 
w szczególności środki do czyszczenia posadzek, betonu, przeszkleń, glazury, terakoty, armatury, 
ceramiki łazienkowej, stali nierdzewnej, drewna, forniru, płyt wiórowych, płyt mdf, corianu, środki 
dezynfekujące do toalet. 

7) Zamawiający umożliwia zmianę lub aktualizację przez Wykonawcę listy środków czystości, 
preparatów oraz artykułów higieniczno-sanitarnych zgodnej z Wykazem środków czystości, 
preparatów oraz artykułów higieniczno – sanitarnych zawartym w niniejszym OPZ wyłącznie po jej 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym - wymagana jest akceptacja pisemna. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zakupionych przez Wykonawcę środków czystości, 
preparatów i artykułów higieniczno-sanitarnych wykorzystywanych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności pomiędzy środkami 
czystości, preparatami lub artykułami higieniczno-sanitarnymi wymienionymi w przedstawionych 
przez Wykonawcę dokumentach a wynikającymi z listy środków czystości, preparatów i artykułów 
higieniczno – sanitarnych uzgodnionej z Zamawiającym, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie 
dokonać ich wymiany, zgodne z ww. listą.  

9) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsc przechowywania materiałów 
niebezpiecznych w Budynku ECS. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracownikom 
Wykonawcy oraz osobom oddelegowanym przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 
zamówienia, w czasie wykonywania prac w obiekcie Zamawiającego. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i udostępnienia na wezwanie Zamawiającego kart 
charakterystyk wszystkich używanych substancji oraz do dbania o ich aktualizację. 

12) Wymaga się obowiązkowo, aby sprzęt elektryczny używany przez Wykonawcę do utrzymywania 
posadzek w czystości (zmywarki, polerki, odkurzacze) był atestowany oraz spełniał obowiązujące 
normy.  

13) Wszelkie substancje niebezpieczne dla środowiska powstałe lub używane podczas usług sprzątania 

i czyszczenia powinny być przez Wykonawcę utylizowane we własnym zakresie. 

14) Wymaga się, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dysponował urządzeniem do 
odkurzania powierzchni magazynów z filtrem wodnym HEPA. 

15) Wymaga się, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dysponował odkurzaczem do 
codziennego odkurzania wykładzin dywanowych, powierzchni betonowych, klatek schodowych.  

16) Wymaga się, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dysponował maszyną 
o napędzie elektrycznym do mycia podłóg żywicznych epoksydowych. 

17) Wymaga się, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dysponował myjką ciśnieniową 
z dyszą rotacyjną. 

18) Wymaga się, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dysponował zamiatarką ręczną 
(zamiatanie parkingu i powierzchni zewnętrznych).  
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19) Wymaga się, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dysponował maszyną 
o napędzie elektrycznym do mycia powierzchni garażowych. 

20) Wymaga się, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dysponował urządzeniem do 
czyszczenia i froterowania podłogi drewnianej. 

21) Ilość ww. urządzeń i maszyn dedykowanych do świadczenia usługi musi być dobrana zgodnie z 
profesjonalnymi standardami i musi być wystarczająca do wykonania usługi w jakości i terminach 
przewidzianych zakresem prac porządkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zobowiązania Wykonawcy do zwiększenia stanu ilościowego sprzętu mechanicznego używanego 
do wykonywania usługi w obiekcie.  

22) W przypadku awarii sprzętu mechanicznego, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
maszyn zastępczych. 

23) Na składowanie sprzętu jak wyżej Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy odrębną 
powierzchnię na terenie obiektu.  

24) Wymaga się, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dysponował pralką oraz 
suszarką automatyczną (minimum po jednej sztuce). Zamawiający udostępni Wykonawcy 
pomieszczenie gospodarcze, w którym Wykonawca umieści oraz podłączy ww. urządzenia 
do źródła energii elektrycznej oraz do źródła wody na czas realizacji usługi.   

25) Wykonawca zobowiązany jest do zakupienia i dostarczenia środków i urządzeń czystości na swój 
koszt, w ramach wynagrodzenia umownego.  

26) Na potrzeby sprzątania i czyszczenia powierzchni wewnątrz i na zewnątrz Budynku ECS, 
Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki czystości, preparaty oraz artykuły higieniczno-
sanitarne do wykonania usługi, odpowiednie do każdego typu powierzchni i pomieszczeń 
w obiekcie, w tym w szczególności:   

 

 
Wykaz środków czystości, preparatów oraz artykułów higieniczno - sanitarnych 

L

p. 

Rodzaj środka Opis właściwości 

1 środki myjące do zmywarek: proszek, 

tabletki, sól, nabłyszczasz, odświeżacz 

zapachów  

środki czyszcząco – dezynfekujące o 

przyjemnym zapachu    

2 płyn do mycia naczyń płyn nierysujący powierzchni, usuwający tłuszcz, 

brud, osady, o niedrażniącym zapachu, 

antybakteryjny  

3 mydło w płynie mydło o dobrych właściwościach myjąco – 

pielęgnujących, zapobiegające nadmiernemu 

wysuszaniu skóry (z kolagenem lub lanoliną), 

przebadane dermatologicznie, antybakteryjne 

4 odświeżacz powietrza odświeżacz powietrza o przyjemnym zapachu, 

skutecznie zwalczający nieprzyjemny zapach, w 

sprayu oraz z wymienialnymi wkładami, 

obudowa odświeżacza przymocowana do ściany 

w łazienkach za pomocą taśmy samoprzylepnej 

łatwo usuwalnej 

5 wkładka żelowa do pisuarów i muszli 

klozetowych, Uwaga! nie dopuszcza się 

środków odkażająco – zapachowych w 

koszyczkach ze względu na możliwość 

zapchania muszli 

wkładka o właściwościach czyszczących, 

odświeżających, zapobiegająca powstaniu osadu 

lub kamienia 
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6 płyn odkażający do mycia muszli 

klozetowych 

płyn czyszcząco-dezynfekujący, usuwający osady 

i kamień, bakterie, grzyby, o niedrażniącym 

zapachu 

7 mleczko do czyszczenia umywalek, 

pisuarów i muszli klozetowych  

mleczko pomagające utrzymać powierzchnię w 

stanie czystości, nie rysujące powierzchni, 

usuwające tłuszcz, brud, plamy pleśni, osady z 

kamienia, osady z rdzy, o niedrażniącym zapachu 

8 płyn do szyb płyn szybko czyszczący okna i powierzchnie 

zmywalne, nie pozostawiający smug i zacieków, 

o niedrażniącym zapachu 

9 płyn do glazury/terakoty płyn usuwający kurz i brud, nadający połysk 

powierzchniom czyszczącym, o niedrażniącym 

zapachu 

10 płyn do mycia podłóg każdego rodzaju płyn usuwający kurz i brud, nadający połysk 

powierzchniom czyszczącym, o niedrażniącym 

zapachu 

11 płyn do mycia podłóg drewnianych - 
zgodnie z Wyciągiem z Instrukcji Obsługi i 
Konserwacji Obiektu Budynku ECS, w tym 
zasady pielęgnacji i konserwacji mebli w 
budynku oraz instrukcja czyszczenia 
posadzek drewnianych w obiekcie ECS 
 

płyn usuwający kurz i brud, nadający połysk 

powierzchniom czyszczącym, o niedrażniącym 

zapachu 

12 środek do czyszczenia posadzek 
betonowych   
 

zasadowy niskopieniący do gruntownego mycia 
wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek 
przemysłowych przy pomocy maszyn myjących; 
nie pozostawia smug; nadający się 
do gruntownego mycia (doczyszczania) 
posadzek, o niedrażniącym zapachu  

13 środek do pielęgnacji podłogi z blachy 

ryflowanej  

 

  zasadowy niskopieniący charakteryzujący się 

działaniem myjącym i okamieniającym, 

przeznaczony do mycia silnie zanieczyszczonych 

elementów z aluminium i jego stopów, innych 

stopów metali lekkich oraz stali nierdzewnej, o 

niedrażniącym zapachu 

14 papier toaletowy celulozowo-makulaturowy, minimum 

dwuwarstwowy, biały, łatwo rozpuszczający się, 

gofrowany, perforowany, bezzapachowy lub o 

przyjemnym zapachu 

15 ręczniki papierowe składane (toalety) oraz rolowane (aneksy 

kuchenne), białe, niepylące, jednowarstwowe, 

gofrowane, wodoutrwalone, bezzapachowe lub o 

przyjemnym zapachu 

16 worki na śmieci (pojemność dostosowana 

do wielkości pojemników) 

worki wykonane z folii HDPE, kolor czarny i biały  

18 środek do odkażania słuchawek, myszek i 

klawiatur   

płyn czyszcząco - dezynfekujący do czyszczenia 

urządzeń biurowych o działaniu grzybobójczym,  
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 bakteriobójczym i wirusobójczym,  szybko 

schnący, nie pozostawiający smug, o neutralnym 

lub  przyjemnym zapachu 

19 środek do czyszczenia mebli środek czyszczący powierzchnie meblowe 

drewniane, laminowane, melaminowane itp., nie 

rysujący powierzchni, nadający połysk, nie 

zostawiający smug, skutecznie usuwający brud i 

kurz, o neutralnym lub przyjemnym zapachu 

20 środki piorące  środki/proszki/płyny do prania usuwające brud i 
plamy z tkanin, nie niszczące koloru, dobrane 
odpowiednio do rodzaju tkaniny, o przyjemnym 
zapachu  

21 gąbki do mycia naczyń gąbka składająca się z części miękkiej i szorstkiej: 
część miękka o wytrzymałej i trwałej fakturze, 
chłonna, dobrze spieniająca środki myjące, część 
szorstka do usuwania najtrwalszych zabrudzeń, 
nie rysująca powierzchni 

22 ściereczki z mikrofibry – Uwaga! podział 

kolorystyczny według rodzaju i 

przeznaczenia powierzchni 

 wysoka chłonność, zapewniające proste 

wyciskanie oraz szybkie schnięcie, nie 

pozostawiające smug, nie rysujące powierzchni, 

do ścierania na sucho i mokro 

23 wkład do mopa do różnego typu powierzchni (parkiet drewniany, 
beton utwardzony, gres, posadzka z żywicy 
epoksydowej, posadzka szklana, z blachy, z 
blachy ryflowanej, terakoty, i in.), do mycia na 
mokro, wilgotno i półwilgotno  

24 środek do czyszczenia armatury kwasowy do odkamienianiania i codziennej 
pielęgnacji, do czyszczenia elementów ze stali 
nierdzewnej, matowej oraz o wysokim połysku, 
usuwający tłuszcz, odciski palców, naloty i 
zacieki, przywracający blask stali, o 
niedrażniącym zapachu  

25 środek do czyszczenia ścian   

 

zasadowy niskopieniący, wysokoalkaliczny, 
zawierający składniki kompleksujące, posiadający 
zdolność emulgowania tłuszczów, ulegający 
biodegradacji, tolerujący twardą wodę, 
zawierający inhibitory korozji, spowalniający 
powstawanie brudu, o neutralnym lub  
przyjemnym zapachu 

26 środek do mycia zlewów kuchennych  

 

środek kwasowy do usuwania osadów 
nieorganicznych ze stali nierdzewnej mającej 
kontakt z żywnością, preparat myjący na bazie 
kwasu fosforowego, usuwający różne osady 
nieorganiczne: kamień, nacieki z rdzy, uciążliwy 
bród, zawierający inhibitory korozji, nadający 
połysk mytym powierzchniom; tolerujący twardą 
wodę, o neutralnym lub przyjemnym zapachu 

27 środek do mycia sprzętu i mebli w 

aneksach kuchennych  

 

środek zasadowy antystatyczny o wysokiej 
skuteczności w usuwaniu kurzu i pyłków, 
zabezpieczający przed osadzaniem się drobinek i 
brudu, o neutralnym lub przyjemnym zapachu 

http://myfitness.pl/fitness/0,107710.html?tag=t%B3uszcz
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28 środek do czyszczenia mebli biurowych i 

magazynowych (elementy z płyt pcv, 

wiórowych)  

środek zasadowy antystatyczny do czyszczenia 
różnego rodzaju powierzchni meblowych 
(powierzchnie  drewniane, drewnopochodne, z 
wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych), 
skutecznie usuwający resztki jedzenia, plamy po 
tłuszczu, nikotynie, kawie, ślady po palcach i in., 
usuwający kurz i brud, nie pozostawiający smug i 
zacieków, spowalniający proces osadzania kurzu, 
nadający powierzchni świeży wygląd, o 
neutralnym lub przyjemnym zapachu  

29 środek do czyszczenia elementów 

stalowych mebli   

środek do czyszczenia i nabłyszczania stali 

nierdzewnej na bazie kwasu fosforowego do 

mycia wszystkich powierzchni wykonanych ze 

stali nierdzewnej, chromu i niklu mających 

bezpośredni kontakt z żywnością, usuwający 

różne osady nieorganiczne: kamień, nacieki z 

rdzy, uciążliwy bród, zawierający inhibitory 

korozji, nadający połysk mytym powierzchniom, 

tolerujący twardą wodę, o neutralnym lub 

przyjemnym zapachu 

30 Środek do prania ekstrakcyjnego 

elementów tapicerowanych 

usuwa oleje, tłuszcze i kurz, delikatny da 
czyszczonych materiałów, poprawiający higienę 
czyszczonego materiału, nie zawierający 
wybielaczy 

 
30) Zamawiający zapewni minimum 3 (trzy) niewielkie pomieszczenia gospodarcze usytuowane na 
kondygnacjach 0, 1 i 2 budynku do przechowywania przez Wykonawcę środków czystości, preparatów 
oraz artykułów higieniczno - sanitarnych. Część artykułów i środków higieniczno – sanitarnych  
przeznaczonych do sanitariatów Wykonawca może składować w szafkach zamykanych na klucz 
znajdujących się w toaletach.   
 

3.4 Raportowanie  
1) Wykonawca co miesiąc – do 2go (drugiego) dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego przedłoży 

Zamawiającemu Raport z wykonanych czynności.   
2) Raport powinien zostać przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej edytowalnej oraz 

z w formie papierowej. Raport powinien posiadać stronę tytułową, spis treści, numerację stron 
i numerację załączników. Forma raportu winna być uzgodniona z Zamawiającym.    

3) Raport powinien zawierać:  
a) sprawozdanie z wykonania usługi sprzątania zgodnie z harmonogramem sprzątania 

w podziale tygodniowym 
b) sprawozdanie z wykonania odpłatnej usługi sprzątania związanej z organizacją wydarzeń  
c) sprawozdanie z wykonania usługi sprzątania na żądanie, tj. wezwań na telefon alarmowy 
d) informację nt. kontroli jakości wykonywanych usług, w tym sprawozdanie z wykonania 

sprzątania korygującego, wyniku comiesięcznego audytu czystości, naliczenia bądź braku 
kar umownych itd.  

e) informację nt. przeniesienia zakresów czynności, jeżeli takie miało miejsce w danym 
miesiącu kalendarzowym  

f) informację nt. wszelkich zniszczeń, braków, uszkodzeń i dewastacji oraz innych związanych 
z funkcjonowaniem infrastruktury budynku zauważonych w trakcie realizacji usług, 
zgłaszanych na bieżąco 

g) informację nt. ilości personelu oraz zmian w zatrudnieniu    
h) informację nt. zużytych środków czystości oraz sprzętu mechanicznego 
i) kopie (wypełnionych) list obecności oraz list kontrolnych stanu czystości   
j) informację nt. odbytych spotkań i szkoleń  
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k) zaproponowane innowacje, ulepszenia i optymalizacje procesów związanych 
z wykonywaną usługą  

l) informację nt. współpracy z serwisem ochrony, serwisem technicznym, serwisem pielęgnacji 
zieleni oraz z innymi podmiotami wykonującymi usługi na terenie Budynku ECS  

m) uwagi, inne istotne informacje z punktu widzenia wykonywanej usługi oraz współpracy 
z Zamawiającym.  

4) Zamawiający zaakceptuje bądź wniesie uwagi do treści raportu w ciągu 3 (trzech) dni roboczych 
od jego złożenia przez Wykonawcę. Wykonawca zmodyfikuje treść raportu zgodnie z uwagami 
Zamawiającego w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, do ostatecznego zatwierdzenia treści raportu 
przez Zamawiającego.  

 

3.5 Wytyczne dot. pracowników i ich kompetencji  

3.5.1 Koordynator Serwisu Sprzątającego 

1)  wykształcenie: minimum zawodowe  
2)  wymagana znajomość języka polskiego w stopniu biegłym  
3)  mile widziane kończone kursy / szkolenia z zakresu sprzątania, zarządzania zespołem, kontroli 

jakości  
4)  doświadczenie zawodowe: wymagane co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku 

Koordynatora Serwisu Sprzątającego   
5)  mile widziana biegła obsługa komputera (w tym pakietu Office) i Internetu  
6)  zakres zadań - koordynacja prac serwisu sprzątającego, w tym między innymi: nadzór i odbiór 

sprzątania, wykonywanie sprzątania, kontrola jakości sprzątania zgodnie z procedurami 
i instrukcjami utrzymania czystości, bieżąca współpraca z Zamawiającym,  

7)  obecny na Budynku ECS w godzinach sprzątania minimalnej obsady serwisu sprzątającego oraz 
obowiązkowo w trakcie tzw. dużych wydarzeń (Solidarity of Arts, All About Freedom Fesiwal, 
Według Wajdy) - zgodnie z Wykazem Planowanych Wydarzeń ECS 

8)  wymagane aktualne oświadczenie Wykonawcy o niekaralności Koordynatora. 
 

3.5.2 Personel sprzątający 

1)  wymagane doświadczenie w pracy w serwisie sprzątającym, mile widziane referencje  
2)  wymagana znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym   
3)  praca odbywa się na zmianach: porannej, popołudniowej oraz weekendowej; praca w godzinach 

nocnych – zgodnie z Wykazem Planowanych Wydarzeń ECS   
4)  Wykonawca zapewni i udokumentuje przeszkolenie personelu z obsługi klienta – minimum 2 (dwa) 

razy w roku 
5)  Wykonawca zapewni i udokumentuje przeszkolenie personelu z obsługi narzędzi i materiałów 

minimum jednokrotnie, w dniu przyjęcia do pracy – dotyczy każdego nowozatrudnionego 
pracownika do pracy w Budynku ECS 

6)  Wykonawca zapewni bieżące zastępstwa spoza składu podstawowego dla osób z ekipy 
sprzątającej, wykonujących usługi codzienne na umowę o pracę 

7)  wymagane aktualne oświadczenie Wykonawcy o niekaralności personelu.   
 

3.5.3 Personel specjalistyczny 

1) wymagana znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym  
2) wymagane posiadanie aktualnych uprawnień stosownie do wykonywanych prac 
3) wymagane wykształcenie stosowne do wykonywanej funkcji  
4) Zamawiający dopuszcza, aby osoby wykonujące prace specjalistyczne były oddelegowane przez 

Wykonawcę bądź stanowiły personel podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawcę do 
wykonania tych prac, przy czym nie wymaga się zatrudnienia ww. osób na umowy o pracę.    
 

3.5.4 Wytyczne dot. sposobu zatrudnienia pracowników  
 

1) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania obowiązkowych szkoleń personelu z zakresu 
przepisów BHP powszechnie obowiązujących, jak i obowiązujących wewnętrznie u Zamawiającego, 
oraz zapewnienia ich przestrzegania. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest powołać 
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Koordynatora BHP sprawującego nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Wykonawcy, 
realizujących usługę na rzecz Zamawiającego, przepisów i zasad bezpieczeństwem i higieny pracy 
opisanych zdaniem uprzednim.  

2)  Wykonawca na bieżąco będzie kontrolował personel sprzątający (każdego zatrudnionego oraz 
nowozatrudnionego pracownika), w tym Koordynatora Serwisu Sprzątającego, na zawartość 
alkoholu w organizmie oraz dostarczał Zamawiającemu oświadczenia, iż personel sprzątający jest 
trzeźwy. W przypadkach, gdy trzeźwość personelu sprzątającego będzie budzić wątpliwości 
Zamawiającego i Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
natychmiastowej kontroli trzeźwości osoby objętej zgłoszeniem i przedstawić Zamawiającemu 
wynik tego badania. 

3)  Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.3a) Prawa zamówień publicznych wprowadza następujące 
wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które musi spełnić Wykonawca: 
 a) zatrudnienie 100% personelu wykonującego usługi codzienne w ramach realizacji zamówienia 
na umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, tj. zatrudnienie osób na podstawie 
umowy o pracę musi trwać co najmniej przez cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku 
rozwiązania umowy przez pracodawcę lub zatrudnioną osobę - przed zakończeniem ww. okresu. 
Wykonawca lub podwykonawca musi wykazać, że zatrudnił na to miejsce inną osobę na podstawie 
umowy o pracę;  
 b)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie 
osób na podstawie umowy o pracę, na każdym etapie realizacji zamówienia.  
  c)  wymaga się, aby rotacja osób wykonujących usługę ze strony Wykonawcy bez zgody 
Zamawiającego nie powodowała zakłóceń w ramach płynnej i ciągłej realizacji przedmiotu 
zamówienia z zastrzeżeniem, iż zachowany musi być wymóg, że 100% personelu wykonującego 
usługi codzienne w ramach realizacji zamówienia musi być zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę; 
 d)   w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi codzienne. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 
  e)    w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących usługi codzienne w trakcie realizacji zamówienia: 

1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

f) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę z pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie 
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi 
na podstawie umowy o pracę. 

g) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.   

 

4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO   
1)  Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy listę pracowników (wraz z kontaktami) 

upoważnionych do kontaktu z Koordynatorem Serwisu Sprzątającego (dotyczy w szczególności 
sprzątania wystaw, magazynów, biblioteki i mediateki), z którymi Wykonawca będzie uzgadniał 
terminy sprzątań oraz w których obecności odbywały się będą te czynności.  

2)  Zamawiający zapozna Wykonawcę z regulaminami i zwyczajami obowiązującymi na terenie 
Budynku ECS.  

3)  Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatny dostęp do ciepłej i zimnej wody oraz energii 
elektrycznej na potrzeby realizacji usługi sprzątania i utrzymania porządku w obiekcie. 

4)  Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce na magazynowanie sprzętu i niezbędnych materiałów 
oraz środków czystości w obrębie Budynku ECS. 

 

5. ZAŁĄCZNIKI DO OPZ 

 
1. Szczegółowy opis i zakres sprzątania 
2. Wyciąg z Instrukcji Obsługi i Konserwacji Obiektu Budynku ECS 
3. Instrukcja czyszczenia posadzek żywicznych w obiekcie ECS 
4. Tabela Wykaz Planowanych Wydarzeń ECS  
5. Tabela Zasady sprzątania w obiekcie ECS 
6. Zakres terenu utrzymania czystości i odśnieżania terenu obiektu Europejskiego Centrum 

Solidarności 
7. Wykaz koszy na śmieci wraz z wymaganą kolorystyką worków na śmieci 

 
 


