
 

POWIATOWY URZĄD PRACY 

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok,  

tel. 85 747 38 00,  tel./fax. 85 747 38 61 

                                                  Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia  
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
INTEGRALNA CZĘŚĆ UMOWY 

Szczegółowy wykaz powierzchni objętych sprzątaniem 

RODZAJ POMIESZCZENIA  Kondygnacje Razem powierzchnia w 

m2 

Klatki schodowe 

1 (parter, I, II, III piętro); 

2 ( z II na III piętro); 

3 (w łączniku od parteru do I piętra) 

97,70 

Korytarze  Parter, II, III piętro; I (łącznik),  406,00 

Pomieszczenia biurowe  Parter, I (łącznik), II, III piętro 1 084,10 

Pomieszczenia archiwum  I piętro (łącznik) 458,00 

Pomieszczenia inne: wózkarnia, gospodarcze, 

dźwig   
Parter, I (łącznik), II, III piętro 16,90 

Serwerownia  Parter 16,70 

Toalety  Parter, I (łącznik), II, III piętro 91,80 

RAZEM: 2171,30 

RODZAJ PODŁOGI Kondygnacje (piętra) Razem powierzchnia w 

m2 

Parkiet  II, III piętro 374,40 

Podłoga z blachy w windzie towarowej I piętro (łącznik) 3,00 

Posadzka – betonowa, pomalowana farbą 

kauczukową  
Parter, I piętro (łącznik) 458,00 

Posadzka lastryko Parter, I (łącznik), II, III 304,40 

Terakota Parter, I (łącznik), II, III piętro 664,00 

Wykładzina PCV Parter, I piętro (łącznik) 221,70 

Wykładzina dywanowa Parter, II, III piętro 145,80 

RAZEM: 2171,30 

POWIERZCHNIE PRZESZKLONE  

w PUP w Białymstoku 

(powierzchnia podana jednostronnie)(szt.) 

Kondygnacje (piętra) Razem powierzchnia w 

m2 

Drzwi oszklone – korytarze i pokój 1, 6 (szt) Parter, II, III piętro 8,58 

Okna PCV – (pow. wewnętrzna) (213szt) 
Parter, I(łącznik), II, III piętro, klatki 

schodowe 
235,09 

Okna PCV – otwierane(pow. zewnętrzna) 

(203szt) 
Parter, I(łącznik), II, III, klatki schodowe 235,09 

RAZEM: 478,76 

POWIERZCHNIE PRZESZKLONE  

w FILII PUP w Łapach 

(powierzchnia podana jednostronnie)(szt.) 

Razem powierzchnia w 

m2 

w m2 

Okna PCV – (pow. wewnętrzna)  

*14 okien 3 szybowych(42), w tym 35 szyb(okien) otwierających się i 7 szyb(okien) typu fix; 

*1 okno jednoszybowe otwierane(korytarz); 

*3 okna jednoszybowe otwierane (archiwum); 

59,46 235,09 

Okna PCV – otwierane (pow. zewnętrzna)  51,55 235,09 

Okna PCV – fix (pow. zewnętrzna)  7,91  

RAZEM: 124,76 

 

PRZYSŁONY OKIENNE(szt.) 

w PUP w Białymstoku 

 

Kondygnacje (piętra) 

 

Razem powierzchnia w 

m2 

Rolety (2) III piętro – p.301a 1,32 

Żaluzje pionowe (66) Parter, I (łącznik), II, III piętro 166,50 

Żaluzje poziome (73) Parter, I (łącznik), II, III piętro 81,79 

RAZEM: 249,61 



BALUSTRADY w mb Kondygnacje (piętra) Razem powierzchnia w 

mb 

Pochwyt powlekany PCV – płaskownik 1 (od suteryny do III piętra); 

2 ( od II do III piętra); 

3 (w łączniku od parteru do I piętra)                            
42,27 

Odbojnice ścienne (pokoje i korytarze) Parter, I (łącznik), II, III piętro 236,39 

Materiały inne w szt. Kondygnacje (piętra) Razem w szt. 

Wentylatory sufitowe Korytarze na parterze,  

II i III piętrze i pokoje biurowe 46 

Tablica informacyjna  1 klatka schodowa( I, II, III piętro);  

2 klatka schodowa (II, III piętro)  
7 

Gabloty ogłoszeniowe  Parter, II, III piętro 24 

Maty (podkłady) przezroczyste pod krzesła,  

o wymiarach 100x120 cm. 

Pokoje 310 i 311 na III piętrze 
14 

ARMATURA SANITARIATÓW, SPRZĘT 

AGD 

Kondygnacje (piętra) Razem w szt. 

Lodówka Parter (p.3); I piętro łącznik (korytarz); II 

piętro (p.209), III piętro (p.301, 309a) 5 

Kuchenki mikrofalowe Parter (p.3); I piętro łącznik (korytarz); III 

piętro (p.304, 309a) 
4 

Muszle klozetowe Parter, I (łącznik), II, III piętro  18 

Umywalki (toalety i p.2) Parter, I (łącznik), II, III piętro  11 

Zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem 

Lp. Opis prac 

Częstotliwość 

W tygodniu 

(razy) 

W ciągu 12 

miesięcy (razy) 

Sprzątanie zasadnicze – codzienne w godz. od 15.30 do 22.00 - Pomieszczenia biurowe 
1.  Czyszczenie mebli tapicerowanych polegające na usuwaniu 

zabrudzeń na sucho lub mokro odpowiednim środkiem z 

użyciem odpowiedniego sprzętu do czyszczenia. 

Wg potrzeb 

2.  Mycie drzwi i grzejników 1  

3.  Mycie odbojnic ściennych i listew sieci teleinformatycznej 1  

4.  Mycie podłóg  5  

5.  Mycie z obu stron podkładek (mat przezroczystych) pod 

krzesłami 
1 

 

6.  Odkurzanie mebli tapicerowanych 5  

7.  Opróżnianie koszy na śmieci z wymianą worków foliowych na 

nowe oraz kosza przy wejściu do budynku. 

 

5 

 

8.  Opróżnianie koszy niszczarek z wymianą worków foliowych na 

nowe 

Na bieżąco 

po zapełnieniu 

9.  Ścieranie kurzu na mokro z części metalowych, plastikowych i 

drewnianych w krzesłach. 
5 

 

10.  Ścieranie kurzu ze sprzętu biurowego, m.in. z telefonów, 

faksów, wentylatorów, lampek biurowych, kopiarek, sprzętu 

komputerowego: monitorów, komputerów, drukarek, skanerów, 

UPS itp., „pędzelkowanie klawiatury” 

5 

 

11.  Ścieranie na mokro kurzu z biurek, szaf, blatów, parapetów i 

itp. 

5 

 

 

12.  Usuwanie pajęczyn ze ścian, sufitów, lamp oświetleniowych 

oraz wentylatorów sufitowych 
1 

 

 

13.  Wszelkie inne prace nie wymienione, a niezbędne do 

utrzymania czystości w pomieszczeniach (np. umycie 

wykładziny dywanowej) 

Wg potrzeb 

14.  Wynoszenie odpadów do kontenera znajdującego się na terenie 

posesji 5 

 

 



Pomieszczenia ogólne (klatki schodowe, korytarze) 

1.  Czyszczenie wycieraczek 

(wytrzepywanie z piasku i błota oraz zmywanie; odkurzanie). 

5  

2.  Mycie na mokro posadzek i schodów  5  

3.  Mycie i polerowanie poręczy 1  

4.  Mycie drzwi (w tym elementów przeszklonych) 1  

5.  Mycie lamperii, gablot, tablic informacyjnych, parapetów 1  

6.  Mycie odbojnic ściennych i listew sieci teleinformatycznej 1  

7.  Mycie krzeseł i stołów 5  

8.  Mycie i zamiatanie korytarza na parterze w łączniku oraz 

korytarza na I piętrze w łączniku poza archiwum (dojście do 

dodatkowego pomieszczenia archiwum) 

2  

9.  Opróżnianie koszy na śmieci ze zmianą worków foliowych na 

nowe. 

5  

10.  Ścieranie kurzu z monitorów i automatów biletowych 5  

11.  Usuwanie pajęczyn ze ścian, sufitów, lamp oświetleniowych i 

wentylatorów sufitowych 

1  

12.  Zamiatanie podłóg, schodów wewnątrz budynku oraz schodów 

wejściowych 

5 

 

 

13.  Wszelkie inne prace niewymienione a niezbędne do utrzymania 

czystości w pomieszczeniach 

5  

 

Toalety w godzinach od 7.30 do 22.00 

1.  Bieżąca neutralizacja nieprzyjemnych zapachów wymiana 

wkładów zapachowych i baterii w odświeżaczach powietrza 

Na bieżąco 

po wyczerpaniu 

2.  Czyszczenie i mycie armatury urządzeń sanitarnych, parapetów 5  

3.  Mycie glazury 1  

4.  Mycie drzwi  1  

5.  Mycie luster 5  

6.  Mycie i dezynfekcja muszli toalet przy użyciu środka 

dezynfekującego oraz zawieszanie kostek dezynfekcyjno-

zapachowych z wymianą zużytych kostek na nowe 

Na bieżąco 

wg potrzeb 

7.  Opróżnianie koszy na śmieci z wymianą worków foliowych na 

nowe 

Na bieżąco 

wg potrzeb 

8.  Usuwanie pajęczyn ze ścian, sufitów i lamp oświetleniowych 1  

9.  Uzupełnianie podajników na papier, dozowników na mydło 

oraz ręczników papierowych 

Niezwłocznie po wyczerpaniu 

10.  Zamiatanie i mycie na mokro podłóg Na bieżąco 

wg potrzeb 

Archiwum (pokoje 100-104, 106, 107) w godzinach od 12.00 do 15.00 
1.  Mycie podłóg 1  

2.  Mycie drzwi i grzejników 1  

3.  Ścieranie kurzu ze sprzętu biurowego, m.in. z telefonów, 

niszczarek 

1  

4.  Ścieranie na mokro kurzu z biurek, szaf, szafek, blatów, 

parapetów i itp. 

1  

5.  Ścieranie kurzu na mokro z części metalowych, plastikowych i 

drewnianych w krzesłach. 

1  

6.  Usuwanie pajęczyn ze ścian, sufitów i lamp oświetleniowych 1  

7.  Wszelkie inne prace niewymienione, a niezbędne do 

utrzymania czystości w pomieszczeniach 

Wg potrzeb 

 



Pomieszczenie serwerowni w godzinach od 12.00 do 15.00 
1.  Mycie podłóg  2  

2.  Mycie drzwi i grzejników 1  

3.  Ścieranie na mokro kurzu z szaf, parapetów i itp. 1  

4.  Usuwanie pajęczyn ze ścian, sufitów i lamp oświetleniowych 1 

 

 

5.  

Wszelkie inne prace niewymienione, a niezbędne do 

utrzymania czystości w pomieszczeniach wg wskazań 

informatyków 

Wg potrzeb 

Pomieszczenia magazynowe w godzinach od 12.00 do 15.00 
1.  Mycie podłóg 1  

2.  Mycie drzwi  1  

3.  Zamiatanie podłóg  1  

4.  Usuwanie pajęczyn ze ścian, sufitów i lamp oświetleniowych 1  

5.  Wszelkie inne prace niewymienione, a niezbędne do 

utrzymania czystości w pomieszczeniach 

Wg potrzeb 

W godzinach od 7.30 do 15.30 

1.  Bieżące sprzątanie korytarzy, klatek schodowych oraz 

pomieszczeń biurowych wg potrzeb 

5 

 

 

2.  Inne prace porządkowe wynikające z bieżących potrzeb 5  

    

INNE PRACE 
1.  Mycie lodówek Wg potrzeb 

2.  Mycie opraw oświetleniowych i wentylatorów sufitowych Wg potrzeb 

1.  Mycie okien, w tym okna w miejscach trudnodostępnych 

(kwiecień, październik) w PUP w Białymstoku i w Filii PUP w 

Łapach 

 2 

1.  Mycie osłon okiennych rolet, żaluzji pionowych (kwiecień) w 

PUP w Białymstoku i w Filii PUP w Łapach 

 1 

2.  Mycie żaluzji poziomych (kwiecień, październik) w PUP w 

Białymstoku  

 2 

 

Zapewnienie niezbędnej ilości:  

papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie. 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie na bieżąco wkładów wymiennych do 

pojemników na papier toaletowy, mydło do dozowników i wkładów zapachowych oraz baterii do 

elektronicznych odświeżaczy powietrza oraz ręczników papierowych. 

2. W budynku PUP w Białymstoku zatrudnionych jest 125 pracowników 

3. Poniższe tabele określają rodzaje: 

➢ Worków na śmieci, 

➢ Papieru toaletowego,  

➢ Ręczników papierowych, 

➢ Mydła w płynie, 

➢ Podajników znajdujących się w budynku Urzędu. 

 

Nazwa artykułu 

 

Rozmiar 

 
Worki na śmieci ( do niszczarek w p.305 i archiwum według potrzeb) (3szt) 160 l i większe 

Worki na śmieci (do niszczarek według potrzeb) 120 l 

Worki na śmieci (do niszczarek według potrzeb) (25szt) 60 l 

Worki na śmieci( do koszy na śmiecie) (110szt) 35, 60 l 



 

WYKAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PODAJNIKÓW 

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU PUP 

 

Nazwa artykułu 

 

Kolor 

 

Długość 

rolki w m 

 

Średnica w 

cm 

 
Papier toaletowy, celulozowy dwuwarstwowy, 

nie pylny 

biały min. 160 19 cm 

Ręcznik papierowy, celulozowy, dwuwarstwowy, 

nie pylny, w rolce  

biały min. ok. 1 kg 19 cm 

Nazwa artykułu Kolor 
Mydło w płynie do rąk zawierające substancje  

o właściwościach pielęgnacyjnych typu lanolina,  

o przyjemnym zapachu 

białe 

 

TYPY URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TOALETACH  

Producent / typ urządzenia Ilość szt. 
Odświeżacze elektroniczne powietrza „Air Wick” 8 

Pojemnik na papier toaletowy zamykane, papier o ø 19cm 19 

Dozownik mydła w płynie 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


