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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
................................................ 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)                                         

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  
Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach Jarocin Sport Sp. z  o.o. w  

Jarocinie  
 

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Oświadczamy, iż na dzień składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy   
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Oferujemy świadczyć  w/w usługę  zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia za cenę ryczałtową: 

1 2 3 4 5 

Lp. Usługa 

Ilość 
usług w 

1 
miesiącu 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
za 1 ilość   

Cena 
miesięcznej 

usługi brutto  

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

ZAMÓWIENIA 
(kol. 4 x 12 miesięcy) 

1 
Sprzątanie 
pokojów 
hotelowego  

312 pokoi    

2 
Poprawka pokoju 
hotelowego  

650 
poprawe

k 

 
 

  

3 

Usługa sprzątania 
Hotelu „Jarota” w 
Jarocinie 
(Zryczałtowany 
pozostały nie 
wskazany w poz. 1 
i 2 zakres) 

1 usługa -----   

4 

Usługa sprzątania 
Hali widowiskowo 
– sportowej w 
Jarocinie, przy ul. 
Sportowej 6 

1 usługa ----   

5 

Usługa Sprzątania 
Sali sportowej w 
Jarocinie, przy ul. 
Wrocławskiej 168 

1 usługa ----   

6 

Usługa sprzątania 
hali widowiskowo 
– sportowej w 
Jarocinie, przy ul. 
Waryńskiego 11 

1 usługa ----   

7 

Usługa sprzątania 
sali sportowej w 
Witaszycach, przy 
ul. Szkolnej 1a  

1 usługa  ----   
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8 

Usługa sprzątania 
sali sportowej w 
Mieszkowie, ul. 
Radliniecka 11  

1 usługa ----   

ŁĄCZNA CENA OFERTY: 
 
 
 

 
Słownie wartość brutto łącznej ceny ofertowej:  ........................................................ złotych. 

4. Oferowany termin płatności za wykonaną usługę - …… dni.  
5. Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę odpowiedzialnych za świadczenie 

usługi: ………………..osoba/osób. 
6. Podana w ofercie cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia – opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności 
koszty robocizny, podatek VAT, itp.  

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ ze wszystkimi 
załącznikami do SIWZ, w tym ze wzorem umowy, akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz 
uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 

8. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące 
przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

9. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

11. Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w 
części: 

…………………………………………… 

Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji części 
zamówienia.  
(w pkt. 6 niepotrzebne skreślić) 

12. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, 
aktualny na dzień składania oferty. 

13. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w projekcie umowy stanowiącym odpowiednio załącznik nr 4 do SIWZ. 

14. Nr konta bankowego, na które Zamawiający ma zwrócić kwotę wadium:  
………………………………………………………………….* 

15. Ofertę niniejszą składamy na  ………  stronach. 
16. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) ……….………… 
2) ………………… 

17. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 
Imię i nazwisko ……………………. 
Adres ………………………………. 
Tel. …………………………. 
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Fax.: ………………………… 
E-mail: ……………………… 

 
 
 
.........................., dn. .................................                                                                                                                                       

………………………………………………… 
              (podpis osób uprawnionych do reprezentowania 

               oferenta lub posiadających pełnomocnictwo) 
 

 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

....................................... 
/data/ 

…………………………… 
…………………………… 

/nazwa oferenta/ 
…………………………… 
…………………………… 

 /adres/ 
  
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
o spełnianiu warunków art.  22 ust. 1  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach Jarocin Sport Sp. z o.o. w 
Jarocinie” w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my, że spełniamy 
warunki dotyczące: 

1)  posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 

 
 
 

  ................................................ 
          (podpis osoby upoważnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 
 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

....................................... 
/data/ 

…………………………… 
…………………………… 

/nazwa oferenta/ 
…………………………… 
…………………………… 

 /adres/ 
  
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach Jarocin Sport Sp. z o.o. w 

Jarocinie” w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my,  iż na dzień 

składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia mnie/naszej firmy z postępowania na 

podst. artykułu 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

 
 

 
 
 

  ................................................ 
          (podpis osoby upoważnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 
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Załącznik nr 4 
 

Projekt umowy 
 

zawarta w dniu …………………. roku w Jarocinie pomiędzy:  
 
JAROCIN SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, 
adres siedziby: 63 – 200 Jarocin, ul. Sportowa 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym - 
Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX (Gospodarczy) Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000162939, o kapitale zakładowym wynoszącym 57.252.000,00 złotych, NIP 617-
20-56-633, REGON: 251584080,  
reprezentowaną przez: Przemysława Musielaka – Prezesa Zarządu,  
zwaną dalej: „Zamawiającym”, 
a 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym/ą przez: …………………………………………………………………..... 
zwanym dalej: „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 
§ 1 [Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń i 
utrzymanie czystości w obiektach Jarocin Sport Sp. z  o.o. w  Jarocinie. 

2. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się 
wykonywać czynności związane ze świadczeniem usługi sprzątania pomieszczeń i 
utrzymania czystości w obiektach Jarocin Sport Sp. z  o.o. w  Jarocinie zgodnie z 
załącznikiem nr 1 niniejszej umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami 
niezbędnymi do prawidłowego wykonywania zleconych czynności i nie istnieją żadne 
przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie 
obowiązków przewidzianych niniejszą umową. W szczególności Wykonawca 
oświadcza, że dysponuje zasobami ludzkimi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 
umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że w ramach przepisów prawa i postanowień umowy 
zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym, umożliwiając należyte wykonywanie 
przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca wykonując swoje obowiązki powinien dołożyć należytej staranności 
wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego, innych przepisów oraz postanowień 
niniejszej umowy. 
 

§ 2 [Miejsce wykonywania czynności] 
1. Wykonawca będzie wykonywał czynności wynikające z niniejszej umowy w: 

1) Hotelu „Jarota” zlokalizowanym przy ulicy Sportowej 6 w Jarocinie, 
2) hali widowiskowo – sportowa w Jarocinie zlokalizowanej przy ulicy Waryńskiego 

11, 
3) sali sportowej w Witaszycach zlokalizowanej przy ulicy Szkolnej 1A, 
4) sali gimnastycznej w Jarocinie zlokalizowanej przy ulicy Wrocławskiej 168, 
5) sali gimnastycznej w Mieszkowie zlokalizowanej przy ul. Radlinieckiej 11. 
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2. Zamawiający wskaże w miejscu wykonywania czynności objętych niniejszą umową, 
pomieszczenie z którego Wykonawca będzie mógł korzystać przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy. 

 
§ 3 [Wynagrodzenie] 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane czynności, o których mowa w 
§ 1 niniejszej umowy w następujący sposób:   
1) Hotel „Jarota” w Jarocinie: 

a) sprzątanie pokoju hotelowego: 
- miesięczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy: ……………………PLN, 
w tym podatek VAT, 
- wynagrodzenie brutto Wykonawcy w okresie trwania umowy  
(12 miesięcy) ………………….. PLN, w tym podatek VAT, 

b) poprawka pokoju hotelowego:  
- miesięczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy: ……………………PLN, 
w tym podatek VAT, 
- wynagrodzenie brutto Wykonawcy w okresie trwania umowy  
(12 miesięcy) ………………….. PLN, w tym podatek VAT, 

c) usługa sprzątania:  
- miesięczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy: ……………………PLN, 
w tym podatek VAT, 
- wynagrodzenie brutto Wykonawcy w okresie trwania umowy  
(12 miesięcy) ………………….. PLN, w tym podatek VAT, 

2) hala widowiskowo – sportowa w Jarocinie: 
a) miesięczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy: ……………………PLN, w 

tym podatek VAT, 
b) wynagrodzenie brutto Wykonawcy w okresie trwania umowy  

(12 miesięcy) ………………….. PLN, w tym podatek VAT, 
3) sala sportowa w Witaszycach: 

a) miesięczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy: ……………………PLN, w 
tym podatek VAT, 

b) wynagrodzenie brutto Wykonawcy w okresie trwania umowy  
(12 miesięcy) ………………….. PLN, w tym podatek VAT, 

4) sala gimnastyczna w Jarocinie: 
a) miesięczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy: ……………………PLN, w 

tym podatek VAT, 
b) wynagrodzenie brutto Wykonawcy w okresie    

(12 miesięcy) ………………….. PLN, w tym podatek VAT, 
5) sala gimnastyczna w Mieszkowie: 

a) miesięczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy: ……………………PLN, w 
tym podatek VAT, 

b) wynagrodzenie brutto Wykonawcy w okresie trwania umowy  
(12 miesięcy) ………………….. PLN, w tym podatek VAT, 

2. Łączna wartość wynagrodzenia wykonawcy w okresie trwania umowy (12 miesięcy) 
wynosi ……………………………. PLN (słownie: …………………………………….. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1  lit. a tiret pierwszy obejmuje 312 pokoi 
hotelowych miesięcznie. Za każdy dodatkowy sprzątnięty pokój ponad ustaloną normę 
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miesięczną,  Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 
……..PLN brutto (słownie:…………………) za każdy pokój.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w pkt. 1  lit. b tiret pierwszy obejmuje 
wykonanie 650 poprawek pokoju hotelowego miesięcznie. Za każdą dodatkowo 
wykonaną poprawkę ponad ustaloną normę miesięczną,  Wykonawcy będzie 
przysługiwać dodatkowe wynagrodzenia w kwocie ……..PLN brutto 
(słownie:…………………) za każdą wykonaną poprawkę.  

5. W przypadku, gdy wykonywane czynności wynikające z umowy zostaną wykonane 
przez Wykonawcę należycie, a potrzebna do ich wykonania ilość roboczogodzin nie 
zostanie przekroczona, w związku ze skróceniem normy miesięcznej Wykonawcy 
będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę całego wynagrodzenia, określonego 
odpowiednio w ust. 1 pkt. 1. 

6. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, następować będzie 
z dołu w miesięcznych okresach rozliczeniowych, tj. za każdy kolejny miesiąc 
kalendarzowy, w terminie …………………. dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub 
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności 
do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, 
a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku 
płacenia odsetek za ten okres. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia,  
o którym mowa § 6 umowy. 
 

§ 4 [Klauzula poufności] 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa 

Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres 3 lat od 
jej ustania. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, 
technologiczne, handlowe lub organizacyjne Zamawiającego, co do których 
Zamawiający podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się posługiwać wszelkimi innymi informacjami uzyskanymi 
w trakcie wykonania niniejszej umowy wyłącznie w celu należytego wykonywania 
swoich obowiązków i powstrzymać się od przekazywania ich innym osobom, z 
wyjątkiem tych z którymi współdziała w celu realizacji zadań wynikających z 
przepisów prawa i ochrony interesu Zamawiającego. Niniejsze zobowiązanie będzie 
trwało również w okresie 3 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy. 
 

§ 5 [Czas trwania umowy] 
Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia  
31 grudnia 2016 roku. 
 

§ 6 [Kary umowne] 
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne, które Wykonawca 

jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego: 
1) w wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto w przypadku 

nienależytego wykonania umowy w danym miesiącu. Nienależytym wykonaniem 
umowy będzie dwukrotne zgłoszenie przez Zamawiającego w okresie miesiąca 
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pisemnych zastrzeżeń do Wykonawcy co do jakości wykonanych usług będących 
zakresem umowy.  

2) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, które przypadłoby do zapłaty z tytułu 
wykonywania umowy do końca okresu obowiązywania umowy, w przypadku 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 

3) w wysokości 5% wartości miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia 
w realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w 
Kodeksie Cywilnym. 

3. Zapłata kary umownej określonej w ust. 1 dokonuje się poprzez potrącenie z 
wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 

4. Suma kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 3 ust. 3. umowy. 

 
§ 7 [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % kwoty 
określonej w §3 ust. 2 (ceny oferty brutto), tj. w wysokości: …………………. PLN  
w formie …………………... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza w szczególności 
terminowe wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o szkodę powstałe 
na skutek niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony 
Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust.1 wniesiona w pieniądzu będzie podlegała 
zwrotowi na rzecz Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty 
prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie 
niepieniężnej, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jego ciągłości w całym 
okresie realizacji umowy. 

 
§ 8 [Rozwiązanie umowy] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku i na zasadach 
określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przez cały okres obowiązywania umowy ma prawo odstąpić od umowy, 
jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy. Oświadczenie  
o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

3. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności 
przypadki: 



 5 

1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej 
przedmiotem niniejszej umowy,  

2) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny 
pomimo wezwania Zamawiającego, 

3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 24 godziny, 
4) gdy Wykonawca przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż 

przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem, 
5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie 

wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizacje 
umowy. 

4. Zamawiający odstępuje od umowy jeżeli suma kar umownych przewyższa wartość 
wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 2. 

5. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych  
w ust. 4 jest uprzednie pisemne wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich 
obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 1 dniowego terminu. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie. 
 

§ 9 [Zmiany do umowy] 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz 

wyraźnej woli obydwu Stron pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian,  
o których mowa w ust. 3.  

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty w szczególności w zakresie: 
1) wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku, gdy ulegną zmianie 

powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie wysokości stawek podatku od 
towarów i usług na przedmiot świadczenia, 

2) danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, 
adresu, nazwy),  

3) terminu wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, jeżeli 
dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę 
wyższą lub inne okoliczności niezależnie od stron umowy lub których strony 
umowy przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć ani 
przewidzieć,  

4) środków chemicznych używanych w celu realizacji zamówienia jedynie na 
równoważne, jednakże każda zmiana środka chemicznego jest możliwa pod 
warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, 

5) ilości powierzchni do utrzymania czystości objętych umową w przypadku zmiany 
metrażu sprzątania pomieszczeń w stosunku do zamówienia podstawowego, np. 
okresowego wyłączenia powierzchni sprzątania np. z powodu remontu,  

6) wycofania z realizacji części zamówienia bądź rozszerzenia usługi w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego działania obiektów.  

 
§ 10 [Postanowienia końcowe] 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory  
i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 
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2. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą 
w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 
zastosowanie przepisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Kodeksu 
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 



 

ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKK  NNRR  55  
................................................ 
     (pieczęć firmy Wykonawcy) 
 

 
 

WYKAZ  
wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane należycie 

 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Daty (od – do) 
realizacji usługi 

Nazwa podmiotu,  
na rzecz którego 

usługi zostały 
wykonane 

Wartość 
brutto 

     
     
     
     

 
W załączeniu …….*  dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających czy zostały wykonane 
należycie. 
 
 
 
............................ , dn. ..................... . 
 

........................................................... 
   (podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń 

 woli w imieniu oferenta) 
 

 
 

* ilość 

 
 
 

 
 



 
 

1 
 

ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKK  NNRR  66  
 

.................................................. 
     (pieczęć firmy Wykonawcy) 
 

WYKAZ OSÓB,  
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje 
zawodowe Doświadczenie Wykształcenie 

Zakres wykonywanych 
czynności  

(w postępowaniu) 

 
Informacja o podstawie do dysponowania  

tymi osobami 
 

(dysponowanie pośrednie – zobowiązanie innych 
podmiotów lub dysponowanie bezpośrednie – 

umowa cywilno-prawna, np. umowa  
o pracę, zlecenie, itp.) 

1.  
 

    dysponowanie pośrednie/ 
dysponowanie bezpośrednie* 

2.  
 

    dysponowanie pośrednie/ 
dysponowanie bezpośrednie* 

…       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
.................................. , dn. ..................................                                         ........................................................... 
                                                                                          (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

                                                                          lub posiadających pełnomocnictwo) 
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*Niepotrzebne skreślić 



 
 

ZAŁĄCZNIK NR 7 
................................................... 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)   
 

POTENCJAŁ TECHNICZNY 
WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  

DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ  
O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI 

 
Nazwa urządzenia technicznego  

Liczba jednostek 
Informacja o podstawie dysponowania sprzętem  

– forma władania 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 
............................ , dn. ..................... . 

                                                        ........................................................... 
                                                                                       (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo) 



 

 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
 ................................... 
  (pieczęć wykonawcy) 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 
Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach Jarocin Sport Sp. z o.o. w 

Jarocinie” 

 
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.): 
 
1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

…   

 
....................................... 
           (miejscowość, data)          

.................................................................. 
                   podpis osoby uprawnionej do    

reprezentowania wykonawcy  

 
2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 ....................................... 
           (miejscowość, data)          

.................................................................. 
                  podpis osoby uprawnionej do    

reprezentowania wykonawcy  

 

 
 
* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń Jarocin 
Sport Sp. z o.o. w Jarocinie wraz z wyposażeniem w następujących obiektach: 
1) Hotel „Jarota” zlokalizowany przy ulicy Sportowej 6 w Jarocinie, 
2) hala widowiskowo – sportowa w Jarocinie zlokalizowana przy ulicy Waryńskiego 

11, 
3) sala sportowa w Witaszycach zlokalizowana przy ulicy Szkolnej 1A, 
4) sala gimnastyczna w Jarocinie zlokalizowana przy ulicy Wrocławskiej 168, 
5) sala gimnastyczna w Mieszkowie zlokalizowana przy ul. Radlinieckiej 11. 

2. Hotel „Jarota” w Jarocinie zlokalizowany przy ulicy Sportowej 6 w Jarocinie: 
1) zakres obowiązków Wykonawcy:  

a) codziennie: 
- sprzątanie pokoi hotelowych wraz z łazienkami (wymiana bielizny 

pościelowej, ręczników, odkurzanie, wycieranie kurzy, mycie mebli, mycie 
łazienek (uzupełnianie dozowników z mydłem i szamponem), opróżnianie 
koszy, uzupełnianie butelek z wodą mineralną i mycie szklanek, zgłaszanie 
recepcji hotelowej wszelkich zauważonych usterek, uszkodzeń, czy braków w 
pokojach, sprzątanie naczyń po roomservice) – orientacyjny czas sprzątania – 
40 min,  

- wykonywanie poprawek w pokojach wynajmowanych przez gości (wymiana 
ręczników, opróżnianie koszy, uzupełnianie butelek z wodą, mycie łazienki, 
odkurzanie, ścieranie kurzy, uzupełnianie butelek z wodą mineralną i mycie 
szklanek, zgłaszanie recepcji hotelowej wszelkich zauważonych usterek, 
uszkodzeń, czy braków w pokojach, sprzątanie naczyń po roomservice) – 
orientacyjny czas sprzątania – 20 min, 

- odkurzanie korytarzy, mycie klatek schodowych, 
- przygotowywanie brudnej bielizny do pralni, 
- odbiór czystej bielizny z pralni, 
- wykonywanie drobnego prania, 
- sprzątanie pomieszczeń socjalnych i magazynów bielizny czystej i brudnej,  
- sprzątanie hollu recepcyjnego,  
- sprzątanie toalet ogólnodostępnych (5 toalet). 

b) raz w miesiącu: 
- odkurzanie mebli tapicerowanych, 
- odkurzanie i mycie kaloryferów. 

c) raz na kwartał: 
- mechaniczne czyszczenie korytarzy (pranie wykładziny dywanowej),  
- mycie okien i stolarki okiennej, 
- pranie firan, 
- odkurzanie żaluzji (ogród zimowy, sala konferencyjna Aquapark). 

d) dwa razy do roku: 
- mycie gablot i tablic informacyjnych, 
- mycie opraw oświetleniowych ozdobnych. 

e) w miarę potrzeb: 
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- sprzątanie sal konferencyjnych (orientacyjny czas sprzątania 4 sal 
konferencyjnych: duża sala (145 m2 – wykładzina PCV) – 45 min, mała salka 
(48 m2 panele podłogowe) – 20 min, ogród zimowy (25 m2 wykładzina 
dywanowa)  – 15 min, sala Aquapark (120 m2 – wykładzina dywanowa) – 30 
min),  

- sprzątanie siłowni – 41 m2 płytki podłogowe (orientacyjny czas sprzątania – 
15/20 min), 

- wietrzenie pokoi hotelowych, 
- pranie odzieży dostarczonej przez gości hotelowych,  
- pranie odzieży służbowej i wyposażenia (szmatki) kuchni, 
- pranie odzieży roboczej konserwatorów,  
- zmiana łóżek hotelowych. 

2) wykonanie umowy nastąpi przy użyciu środków czystości Zamawiającego i narzędzi 
Wykonawcy. Zleceniobiorca będzie wykonywał czynności wynikające z niniejszej 
umowy w godzinach 8:00 – 16:00 we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z 
haromonogramem ustalonym na każdy tydzień, przez Kierownika obiektu, bądź 
upoważnionego przez niego pracownika. Harmonogram może ulec zmianie w wyniku 
zwiększenia lub zmniejszenia liczby gości. O zmianie harmonogramu Zamawiający 
powiadomi przedstawiciela Wykonawcy z 1 dniowym wyprzedzeniem, podając 
godziny oraz zakres sprzątania. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania zasobów 
kadrowych pozwalających na wykonanie usługi sprzątania 50 pokoi hotelowych w 
ciągu 4 godzin. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dodatkowego personelu 
w razie wystąpienia nagłych zdarzeń lub przybycia nieplanowanych gości w czasie 2 
godzin.  
 

Usługi opisane powyżej świadczone będą przez pracowników Wykonawcy, przeszkolonych 
w zakresie przepisów BHP.  Zamawiający zapewni dostęp do wody i prądu w celu wykonania 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający oświadcza, że zezwala firmie sprzątającej na 
składowanie odpadów powstałych, w związku z realizacją przedmiotu umowy w kontenerach 
na odpady znajdujących się na terenie obiektu, w związku z czym Zamawiający stanie się 
odpowiedzialny za dalszy los tych odpadów od chwili złożenia ich przez Wykonawcę.   
Prognozowane ilości miesięcznego sprzątania pokoi hotelowych:  
Sprzątanie pokoju hotelowego – 312 pokoi  
Poprawka pokoju hotelowego – 650 poprawek  

Podane ilości są wielkościami szacunkowymi. Faktyczne będą wynikać  
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Mniejsze od szacunkowych nie mogą być podstawą 
roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Specyfikacja techniczna pomieszczeń w Hotelu „Jarota” w Jarocinie:  
a) wykaz pomieszczeń:  

Pokoje hotelowe – 51 

Sale konferencyjne – 4 (mała, duża, aqua i ogród zimowy) 

Toalety ogólnodostępne – 5 (recepcja – 3, piwnica – 2 ) 

Siłownia – 1 

Ciągi komunikacyjne – klatki schodowe 3 (poziom piwnica – parter – I piętro – II piętro)  
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Korytarz – parter, I piętro, II piętro  

Holl recepcyjny 
 

b) Metraż pomieszczeń: 
 

KLATKI SCHODOWE + CIĄGI KOMUNIKACYJNE (PIWNICE) 
SEKCJA A – stara część hotelu  
Piwnica 52,5 m2 płytki podłogowe  
klatka schodowa nr 2 - 14,01 m2 płytki podłogowe  
klatka schodowa nr 2 - 66,40 m2 płytki podłogowe  
klatka schodowa nr 1 - 13,30 m2 płytki podłogowe  
Piętro Klatka schodowa nr 2 /z wyjściem na dach/ - 15,75 m2 pytki podłogowe  
SEKCJA B - nowa część hotelu 
3 kondygnacje nadziemne 
Piwnica – 53,13 m2 płytki podłogowe  
Klatka schodowa nr 3 - 18,52 m2 płytki podłogowe  
Parter Klatka schodowa nr 3 - 21,31 m2 płytki podłogowe 
I piętro Klatka schodowa nr 3 - 21,31 m2 płytki podłogowe 
II piętro Klatka schodowa nr 2 /wyjście na dach/ - 3,45 m2 płytki podłogowe 
SEKCJA C - nowa część hotelu 
2 kondygnacje nadziemne  
Piwnice klatka schodowa nr 4 - 20,09 m2 płytki podłogowe 
Parter klatka schodowa nr 4 - 59,38 m2 płytki podłogowe 
Piętro Klatka schodowa nr 4 i korytarz - 46,76 m2 płytki podłogowe 
Łączny metraż klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych – 405,91 m2 płytki 
podłogowe. 
 
KORYTARZE  
Parter – 98,7 m2 wykładzina dywanowa  
I Piętro – 238,34 m2 wykładzina dywanowa  
II piętro – 55,1 m2 wykładzina dywanowa  
Łączny metraż korytarzy – 392,14 m2  
 
METRAŻ POKOI HOTELOWYCH  
SEKCJA A PIĘTRO I 
218 - pokój 15,4 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 4,17 m2 
219 - pokój 15,5 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,50 m2 
220 - pokój 18,5 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 4,95 m2 
221 - pokój 15,1 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,4 m2 
222 - pokój 30,4 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 7,47 m2 
223 - pokój 16,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 4,96 m2 
224 - pokój 16,1 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 4,12 m2 
225 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,74 m2 
226 - pokój 20,2 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 7,25 m2 
227 - pokój 18,8 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,92 m2  
SEKCJA B PARTER 
101 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
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102 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
103 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
104 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 5,15 m2 
105 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
106 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
107 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
108 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
109 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
110 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
111 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
112 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
SEKCJA B i C I PIĘTRO  
201  - pokój 14,4 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
202 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
203 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
204 - pokój 18,1 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
205 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
206 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
207 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
208 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
209 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
210 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
211 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
212 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
213 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
214 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
215 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
216 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
217 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
SEKCJA C II PIĘTRO 
301 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
302 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
303 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
304 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,40 m2 
305 - pokój 19,4 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
306 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
307 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
308 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
309 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
310 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
311 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
312 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2  
Łączna wartość metrażu pokoi hotelowych - 775,90 m2 Średnia wartość m2 na pokój - 
15,21 m2 Łączna wartość metrażu łazienek - 169,79 m2 Średnia wysokość płytek 
ściennych w łazience – 2,22mb. 

 
ILOŚĆ OKIEN I DRZWI 
PARTER 
101 – 2 drzwi + 1 okno  
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102 – 2 drzwi + 1 okno  
103 – 2 drzwi + 1 okno  
104 – 2 drzwi + 1 okno  
105 – 2 drzwi + 1 okno  
106 – 2 drzwi + 1 okno  
107 – 2 drzwi + 1 okno  
108 – 2 drzwi + 1 okno  
109 – 2 drzwi + 1 okno  
110 – 2 drzwi + 1 okno  
111 – 2 drzwi + 1 okno  
112 – 2 drzwi + 1 okno  

I PIĘTRO 
201 – 2 drzwi + 1 okno  
202 – 2 drzwi + 1 okno  
203 – 2 drzwi + 1 okno  
204 – 2 drzwi + 1 okno  
205 – 2 drzwi + 1 okno  
206 – 2 drzwi + 1 okno  
207 – 2 drzwi + 1 okno  
208 – 2 drzwi + 1 okno  
209 – 2 drzwi + 1 okno  
210 – 2 drzwi + 1 okno  
211 – 2 drzwi + 1 okno  
212 – 3 drzwi + 1 okno  
213 – 2 drzwi + 1 okno  
214 – 2 drzwi + 1 okno  
215 – 2 drzwi + 1 okno  
216 – 2 drzwi + 1 okno  
217 – 2 drzwi + 1 okno  
218 – 2 drzwi + 2 okna  
219 – 2 drzwi + 2 okna   
220 – 3 drzwi + 2 okna  
221 – 2 drzwi + 2 okna 
222 – 2 drzwi + 7 okien  
223 – 2 drzwi + 2 okna  
224 – 2 drzwi + 2 okna  
225 – 2 drzwi + 2 okna  
226 – 3 drzwi + 3 okna  
227 – 3 drzwi + 3 okna  

II PIĘTRO 
301 – 2 drzwi + 1 okno  
302 – 2 drzwi + 1 okno  
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303 – 2 drzwi + 1 okno  
304 – 2 drzwi + 1 okno  
305 – 2 drzwi + 1 okno  
306 – 2 drzwi + 1 okno  
307 – 2 drzwi + 1 okno  
308 – 2 drzwi + 1 okno  
309 – 2 drzwi + 1 okno  
310 – 2 drzwi + 1 okno  
311 – 2 drzwi + 1 okno  
312 – 2 drzwi + 1 okno  

Sale konferencyjne – 7 drzwi, okna 10, ogród zimowy – cały łuk przeszklony  
Klatki schodowe – okna 9, drzwi 5  
Siłownia – 1 drzwi + 2 okno  
Toalety ogólnodostępne – 11 drzwi, 5 okien  
Holl recepcyjny – 4 okna, 4 drzwi  

POMIESZCZENIA SOCJALNE  
PIWNICA  
Pralnia – metraż 40,27 m2, podłoga płytki podłogowe, 2 małe okna, 2 drzwi  
Pom. socjalne pokojowe – metraż 21,10 m2, w tym łazienka 2,85m2 , podłoga płytki 
podłogowe, 4 drzwi, 1 małe okno, w łazience kabina prysznicowa, 1 lustro, 1 sedes, płytki 
podłogowe 
Pom. socjalne izolatka – metraż 20,10 m2, w tym łazienka 2,85m2 , podłoga płytki 
podłogowe, 4 drzwi, 2 małe okna, w łazience kabina prysznicowa, 1 lustro, 1 sedes, płytki 
podłogowe 
PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO 
Pomieszczenia bielizna brudna, czysta, magazyn – każde pomieszczenie metraż 21,45 m2, 
jedno okno 1x1m, podłoga płytki podłogowe.  
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Zestawienie armatury łazienkowej w części hotelowej: 
lp RODZAJ A 

I piętro 
Korpus laminat 
drewnopodobny  
Front laminat 
drewnopodobny 

B 
Parter 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Microline 893 

B  
I Piętro 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 869 

B 
II Piętro 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 413 

C  
Parter 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 893 

C 
I Piętro 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 869 

SUMA 

15 Brodzik 80 x 80 . 5 szt. 6 szt. 7 szt. 1 szt. 5 szt. 25 
16 Brodzik 90 x 90 7 szt. 6 szt. 6 szt. 5 szt.   23 
17 Sedes 10 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 1 szt. 5 szt. 52 
18 Umywalka lewa 6 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 1 szt. 3 szt. 25 
19 Umywalka prawa 6 szt. 6 szt. 7 szt. 7 szt.  2 szt. 28 
20 Wanna 110 x 150 2 szt.      2 
21 Wanna 150 x 150 1 szt.      1 
22 Brodzik głęboki do 

dyżurki 
 1 szt. 1 szt. 1 szt.   3 

23 Baterie natryskowe 7 szt. 11 szt. 12 szt. 12 szt. 1 szt. 5 szt. 48 
24 Baterie umywalkowe 12 szt. 11 szt. 12 szt. 12 szt. 1 szt. 5 szt. 53 
25 Baterie ścienne  1 szt. 1 szt. 1 szt.   3 
26 Baterie wannowe 

ścienne 
3 szt.      3 
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Zestawienie materiałowe – umeblowanie pokoi: 
lp RODZAJ A 

I piętro 
Korpus laminat 
drewnopodobny  
Front laminat 
drewnopodobny 

B 
Parter 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Microline 893 

B  
I Piętro 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 869 

B 
II Piętro 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 413 

C  
Parter 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 893 

C 
I Piętro 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 869 

SUMA 

1 Szafa 10 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 1 szt. 5 szt. 52 
2 Bagażnik 10 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 1 szt. 15 szt. 62 
3 Biurko z obrotnikiem 10 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 1 szt. 5 szt. 52 
4 Łóżko 200 20 szt. 24 szt. 24 szt.  2 szt. 11 szt. 81 
5 Materac gr. 9 cm 20 szt. 24 szt. 24 szt.  2 szt. 11 szt. 81 
6 Materac gr. 15 cm 20 szt. 24 szt. 24 szt.  2 szt. 11 szt. 81 
7 Łóżko 220    24 szt.   24 
8 Materac gr. 9 cm    24 szt.   24 
9 Materac gr. 15 cm    24 szt.   24 
10 Szafka nocna 20 szt. 24 szt. 24 szt. 24 szt. 2 szt. 11 szt. 105 
11 Stoliki 10 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 1 szt. 5 szt. 52 
12 Sofa rozkładana 4 szt.      4 
13 regał 3 szt.      3 
14 Krzesła 18 szt. 24 szt. 24 szt. 24 szt. 2 szt. 11 szt. 103 
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4) Techniczne wykonywanie czynności sprzątania:  
a) jeżeli jest pokój do sprzątania to pokojowe sprzątają go od A do Z. 
b) jeżeli jest pokój do poprawki to sprzątają łazienkę, wymieniają ręczniki, worki na 

śmieci, ścierają kurze, uzupełniają wodę butelkowaną, myją szklanki, uzupełniają 
dozowniki w łazience na mydło i szampon, ewentualnie odkurzają wykładzinę i 
jak gość sobie życzy to zmiana pościeli.  

6) W Hotelu nie ma windy. Są zsypy na bieliznę brudną na każdym piętrze w 
pomieszczeniu bieliźnianym. Zsyp schodzi na piwnicy do pomieszczenia pralniczego, 
gdzie bielizny brudna jest szykowana do pralni.   

7) Środki chemiczne i środki higieny i czystości do Hotelu „Jarota” w Jarocinie zapewnia 
Zamawiający.  

3. Sala sportowa w Jarocinie zlokalizowana przy ul. Wrocławskiej 168:  
1) Sprzątanie i konserwacja podłogi sali sportowej wynoszącej 895 m2.  
2) Wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało w okresie prowadzenia zajęć 

szkolnych przez szkołę – 6 razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty. 
3) W zakres zamówienia wchodzi również mycie okien sal sportowych w sali 

gimnastycznej dwa razy w ciągu roku (I mycie wykonać do dnia 30 kwietnia, 
drugie mycie wykonać do dnia 31 października). 

4) Wykonawca powinien wykonać mechaniczne czyszczenie podłogi sportowej na 
każde żądanie Zamawiającego – minimum 1 raz w tygodniu.  

5) Wszelkie środki chemiczne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy 
zapewni Wykonawca (środki przeznaczone do konserwacji podłogi sali 
sportowej powinny być zgodne z wymaganiami producenta podłogi 
sportowej). Usługa nie obejmuje dostawy środków czystości i higieny.  

4. Sala sportowa w Mieszkowie zlokalizowana przy ul. Radlinieckiej 11  
1)  sprzątanie powierzchni 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) od godziny 6:00 do 

godz. 14:00 jedynie w okresie prowadzenia przez szkołę zajęć szkolnych w zakres, 
którego wchodzą: 

a) komunikacja – mycie przy użyciu płynu antypoślizgowego, mycie drzwi, 
opróżnianie pojemników na śmieci,  

b) pomieszczenia socjalne, sanitarne oraz szatnie – sprzątanie polegające na 
myciu luster, umywalek, zlewów, muszli, pisuarów, opróżnianie pojemników 
na śmieci,  

c) mechaniczne czyszczenie podłóg przy użyciu środków odkażających,  
antypoślizgowych i usuwających kamień na każde żądanie Zamawiającego – 
minimum 1 raz w tygodniu,  

d) podłoga sportowa – sprzątanie i konserwacja podłogi sportowej zgodnie z 
zaleceniami producenta podłogi, 

e) klatka schodowa – sprzątanie przy użyciu środków antypoślizgowych, 
czyszczenie poręczy, drzwi stanowiące przeszklenie oraz drzwi wejściowych 
do budynku.  

2) Jeden raz w tygodniu – mycie glazury ściennej w pomieszczeniach sanitarnych, 
socjalnych, drzwi itd.  

3) Dwa razy w roku mycie okien (I mycie wykonać do dnia 30 kwietnia, drugie mycie 
wykonać do dnia 31 października).  

4) Do obliczenia ceny ofertowej przyjąć należy wykaz pomieszczeń wraz z metrażem: 
Pomieszczenie   Powierzchnia [m2]  Posadzka 
1.1 komunikacja +kl. schodowa   48,70   Gres 
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1.2 toaleta niepełnosprawnych  6,20   Gres  
1.3 szatnia damska     16,60   Gres 
1.4 Umywalnia damska    12,30   Gres 
1.5 Szatnia męska     17,10   Gres  
1.6 Umywalnia męska    12,30   Gres 
1.7 Magazyn sprzętu     32,50   Gres  
1.8 sala gimnastyczna    312,0   podł. drewniana  

5) Wszelkie środki chemiczne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zapewni 
Wykonawca (środki przeznaczone do konserwacji podłogi sali sportowej 
powinny być zgodne z wymaganiami producenta podłogi sportowej). Usługa nie 
obejmuje dostawy środków czystości i higieny. 

5. Hala widowiskowo – sportowa w Jarocinie zlokalizowana przy ul. Waryńskiego 11:  
1. Usługa obejmuje dostawę środków czystości i higieny.  
2. Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące wymogi:  

1) sprzątanie powierzchni 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) od godziny 6:00 
do godz. 14:00 oraz 17:00 – 19:00 w zakres, którego wchodzą: 
a) holl, informacja kasowa, komunikacja – mycie przy użyciu płynu 

antypoślizgowego, mycie drzwi, opróżnianie pojemników na śmieci,  
b) pomieszczenia socjalne, sanitarne oraz szatnie – sprzątanie polegające na 

myciu luster, umywalek, zlewów, muszli, pisuarów, opróżnianie pojemników 
na śmieci,  

c) mechaniczne szorowanie podłóg przy użyciu środków odkażających,  
antypoślizgowych i usuwających kamień na każde żądanie Zamawiającego 
minimum 1 raz w tygodniu,  

d) podłoga sportowa – sprzątanie i konserwacja podłogi sportowej zgodnie z 
zaleceniami producenta podłogi. Wszelkie środki chemiczne niezbędne do 
wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawca (środki przeznaczone do 
konserwacji podłogi sali sportowej powinny być zgodne z wymaganiami 
producenta podłogi sportowej, np. środek T 265 Buz Match Trendy, 

e) klatki schodowe – sprzątanie przy użyciu środków antypoślizgowych, 
czyszczenie poręczy, drzwi stanowiące przeszklenie na wszystkich piętrach 
oraz drzwi wejściowych do budynku.  

2) Serwis 5 dni tygodniu (poniedziałek – piątek) w godzinach 6:00 – 14:00 oraz w 
trakcie, którego powinny być wykonane:  
a) utrzymanie ogólnej czystości na terenie obiektu, w tym jeden raz na dobę 

gruntowne mechaniczne szorowanie,  
b) bieżące interwencje w zakresie powstania wszelkiego rodzaju zabrudzeń,  
c) sprawdzanie stanu czystości wszystkich toalet – co godzinę,  
d) bieżące uzupełnianie dozowników na mydło i papier toaletowy,  
e) opróżnianie pojemników na śmieci. 

3) Sprzątanie obiektu w soboty i niedzielę przed i każdorazowo po imprezach 
odbywających się na terenie hali widowiskowo – sportowej.  

4) Jeden raz w tygodniu – mycie glazury ściennej w pomieszczeniach sanitarnych, 
socjalnych, mycie gablot, drzwi itd.  

5) Dwa razy w roku mycie okien (I mycie wykonać do dnia 30 kwietnia, drugie 
mycie wykonać do dnia 31 października).  

6) Jeden raz w roku mycie konstrukcji budynku (mycie wykonać do dnia 31 lipca 
roku).  
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7) Dwa razy w roku gruntowne mycie schodów i podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych przy wejściu głównym (I mycie wykonać do dnia 30 czerwca, 
drugie mycie wykonać do dnia 30 listopada). 

8) Do obliczenia ceny ofertowej przyjąć należy wykaz pomieszczeń wraz z 
metrażem:  

Pomieszczenie Powierzchnia [m2]    Posadzka  
0.1 hol    47,31    Żywica epoksydowa na posadzce 
betonowej  
0.8 informacja kasa     3,98   Żywica epoksydowa na posadzce 
betonowej  
0.9 komunikacja   24,45   Żywica epoksydowa na posadzce 
betonowej  
0.10 komunikacja  45,60   Żywica epoksydowa na posadzce 
betonowej  
0.13 klatka schodowa  10,39   Płytki ceramiczne  
0.25 komunikacja   98,11   Żywica epoksydowa na posadzce 
betonowej  
0.26 sala sportowa   1176,22  Podłoga sportowa i wykładzina tartanowa  
0.27 pomieszczenie socjalne  9,93   Płytki ceramiczne  
0.28 łazienka    2,48    Płytki ceramiczne 
0.30. wc dla niepełnosprawnych 5,19  Płytki ceramiczne 
0.31 pokój sędziowski  9,96   Płytki ceramiczne 
0.32  łazienka    2,48   Płytki ceramiczne 
0.37 komunikacja   84,50   Żywica epoksydowa na posadzce 
betonowej 
0.38 szatnia   15,47   Płytki ceramiczne 
0.39 szatnia    35,57   Płytki ceramiczne 
0.40 szatnia    30,85   Płytki ceramiczne 
0.41 wc    3,82   Płytki ceramiczne 
0.42 umywalnia   14,27   Płytki ceramiczne 
0.43 szatnia    35,75    Płytki ceramiczne 
0.44 wc   2,81   Płytki ceramiczne 
0.45 umywalnia   21,07   Płytki ceramiczne 
0.46 szatnia   40,10   Płytki ceramiczne 
0.47 wc    4,54   Płytki ceramiczne 
0.48 umywalnia   24,95   Płytki ceramiczne 
0.49 klatka schodowa  12.47   Płytki ceramiczne 
0.50 wc damski   40,08   Płytki ceramiczne 
0.51 wc męski   37,92   Płytki ceramiczne 
0.52 klatka schodowa  15,97   Płytki ceramiczne 
Szatnia Nr 2    51,00   Płytki ceramiczne 
Szatnia Nr 3    44,00   Płytki ceramiczne 
Szatnia Nr 4   44,00   Płytki ceramiczne 
Korytarz    12,00   Wykładzina PCV  
 
 

6. Sala sportowa w Witaszycach zlokalizowana przy ul. Szkolnej 1a. 
1)  Łączna powierzchnia sprzątania i konserwacji (podłogi sportowej) wynosi 840,00 m2. 
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2) Usługa nie obejmuje dostawy środków czystości i higieny. Wszelkie środki chemiczne 
niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawca (środki 
przeznaczone do konserwacji podłogi sali sportowej powinny być zgodne z 
wymaganiami producenta podłogi sportowej, np. środek T 265 Buz Match Trendy, 

3) W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące wymogi:  
a) sprzątanie powierzchni 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w czasie 

prowadzenia zajęć szkolnych przez szkołę, 
b) mechaniczne doczyszczanie powierzchni na każde żądanie Zamawiającego 

minimum 1 raz w tygodniu, 
c) Wykonawca jest zobowiązany używać środków czystości przeznaczonych do 

czyszczenia i pielęgnacji podłogi sportowej wskazanych przez producenta podłogi 
sportowej (na potwierdzenie Wykonawca powinien przedstawić karty 
charakterystyki), np. środek T 265 Buz Match Trendy,  

d) dwa razy w roku mycie okien (I mycie wykonać do dnia 30 kwietnia, drugie 
mycie wykonać do dnia 31 października). 

 
UWAGA:  
Na etapie realizacji umowy istnieje możliwość zamiany środków chemicznych na 
równoważne. Każda zmiana środka chemicznego jest możliwa pod warunkiem uzyskania 
zgody Zamawiającego.  
 
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy, jako podane 
przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 
 
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone umową obowiązki z należytą starannością, 
terminowo oraz fachowo. 
 
Wykonawca ma obowiązek przechowywać w miejscu realizacji zamówienia i udostępniać na 
każde żądanie Zamawiającego aktualne atesty i karty charakterystyki substancji i preparatów 
chemicznych stosowanych do wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem. Wykaz 
środków w momencie składania oferty zgodny ze wskazaniami producenta podłóg. 

Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego udostępnić maszyny i 
urządzenia wykorzystywane przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do Umowy z dnia… 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń Jarocin 
Sport Sp. z o.o. w Jarocinie wraz z wyposażeniem w następujących obiektach: 
1) Hotel „Jarota” zlokalizowany przy ulicy Sportowej 6 w Jarocinie, 
2) hala widowiskowo – sportowa w Jarocinie zlokalizowana przy ulicy Waryńskiego 

11, 
3) sala sportowa w Witaszycach zlokalizowana przy ulicy Szkolnej 1A, 
4) sala gimnastyczna w Jarocinie zlokalizowana przy ulicy Wrocławskiej 168, 
5) sala gimnastyczna w Mieszkowie zlokalizowana przy ul. Radlinieckiej 11. 

2. Hotel „Jarota” w Jarocinie zlokalizowany przy ulicy Sportowej 6 w Jarocinie: 
1) zakres obowiązków Wykonawcy:  

a) codziennie: 
- sprzątanie pokoi hotelowych wraz z łazienkami (wymiana bielizny 

pościelowej, ręczników, odkurzanie, wycieranie kurzy, mycie mebli, mycie 
łazienek (uzupełnianie dozowników z mydłem i szamponem), opróżnianie 
koszy, uzupełnianie butelek z wodą mineralną i mycie szklanek, zgłaszanie 
recepcji hotelowej wszelkich zauważonych usterek, uszkodzeń, czy braków w 
pokojach, sprzątanie naczyń po roomservice) – orientacyjny czas sprzątania – 
40 min,  

- wykonywanie poprawek w pokojach wynajmowanych przez gości (wymiana 
ręczników, opróżnianie koszy, uzupełnianie butelek z wodą, mycie łazienki, 
odkurzanie, ścieranie kurzy, uzupełnianie butelek z wodą mineralną i mycie 
szklanek, zgłaszanie recepcji hotelowej wszelkich zauważonych usterek, 
uszkodzeń, czy braków w pokojach, sprzątanie naczyń po roomservice) – 
orientacyjny czas sprzątania – 20 min, 

- odkurzanie korytarzy, mycie klatek schodowych, 
- przygotowywanie brudnej bielizny do pralni, 
- odbiór czystej bielizny z pralni, 
- wykonywanie drobnego prania, 
- sprzątanie pomieszczeń socjalnych i magazynów bielizny czystej i brudnej,  
- sprzątanie hollu recepcyjnego,  
- sprzątanie toalet ogólnodostępnych (5 toalet). 

b) raz w miesiącu: 
- odkurzanie mebli tapicerowanych, 
- odkurzanie i mycie kaloryferów. 

c) raz na kwartał: 
- mechaniczne czyszczenie korytarzy (pranie wykładziny dywanowej),  
- mycie okien i stolarki okiennej, 
- pranie firan, 
- odkurzanie żaluzji (ogród zimowy, sala konferencyjna Aquapark). 

d) dwa razy do roku: 
- mycie gablot i tablic informacyjnych, 
- mycie opraw oświetleniowych ozdobnych. 

e) w miarę potrzeb: 
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- sprzątanie sal konferencyjnych (orientacyjny czas sprzątania 4 sal 
konferencyjnych: duża sala (145 m2 – wykładzina PCV) – 45 min, mała salka 
(48 m2 panele podłogowe) – 20 min, ogród zimowy (25 m2 wykładzina 
dywanowa)  – 15 min, sala Aquapark (120 m2 – wykładzina dywanowa) – 30 
min),  

- sprzątanie siłowni – 41 m2 płytki podłogowe (orientacyjny czas sprzątania – 
15/20 min), 

- wietrzenie pokoi hotelowych, 
- pranie odzieży dostarczonej przez gości hotelowych,  
- pranie odzieży służbowej i wyposażenia (szmatki) kuchni, 
- pranie odzieży roboczej konserwatorów,  
- zmiana łóżek hotelowych. 

2) wykonanie umowy nastąpi przy użyciu środków czystości Zamawiającego i narzędzi 
Wykonawcy. Zleceniobiorca będzie wykonywał czynności wynikające z niniejszej 
umowy w godzinach 8:00 – 16:00 we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z 
haromonogramem ustalonym na każdy tydzień, przez Kierownika obiektu, bądź 
upoważnionego przez niego pracownika. Harmonogram może ulec zmianie w wyniku 
zwiększenia lub zmniejszenia liczby gości. O zmianie harmonogramu Zamawiający 
powiadomi przedstawiciela Wykonawcy z 1 dniowym wyprzedzeniem, podając 
godziny oraz zakres sprzątania. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania zasobów 
kadrowych pozwalających na wykonanie usługi sprzątania 50 pokoi hotelowych w 
ciągu 4 godzin. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dodatkowego personelu 
w razie wystąpienia nagłych zdarzeń lub przybycia nieplanowanych gości w czasie 2 
godzin.  
 

Usługi opisane powyżej świadczone będą przez pracowników Wykonawcy, przeszkolonych 
w zakresie przepisów BHP.  Zamawiający zapewni dostęp do wody i prądu w celu wykonania 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający oświadcza, że zezwala firmie sprzątającej na 
składowanie odpadów powstałych, w związku z realizacją przedmiotu umowy w kontenerach 
na odpady znajdujących się na terenie obiektu, w związku z czym Zamawiający stanie się 
odpowiedzialny za dalszy los tych odpadów od chwili złożenia ich przez Wykonawcę.   
Prognozowane ilości miesięcznego sprzątania pokoi hotelowych:  
Sprzątanie pokoju hotelowego – 312 pokoi  
Poprawka pokoju hotelowego – 650 poprawek  

Podane ilości są wielkościami szacunkowymi. Faktyczne będą wynikać  
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Mniejsze od szacunkowych nie mogą być podstawą 
roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Specyfikacja techniczna pomieszczeń w Hotelu „Jarota” w Jarocinie:  
a) wykaz pomieszczeń:  

Pokoje hotelowe – 51 

Sale konferencyjne – 4 (mała, duża, aqua i ogród zimowy) 

Toalety ogólnodostępne – 5 (recepcja – 3, piwnica – 2 ) 

Siłownia – 1 

Ciągi komunikacyjne – klatki schodowe 3 (poziom piwnica – parter – I piętro – II piętro)  
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Korytarz – parter, I piętro, II piętro  

Holl recepcyjny 
 

b) Metraż pomieszczeń: 
 

KLATKI SCHODOWE + CIĄGI KOMUNIKACYJNE (PIWNICE) 
SEKCJA A – stara część hotelu  
Piwnica 52,5 m2 płytki podłogowe  
klatka schodowa nr 2 - 14,01 m2 płytki podłogowe  
klatka schodowa nr 2 - 66,40 m2 płytki podłogowe  
klatka schodowa nr 1 - 13,30 m2 płytki podłogowe  
Piętro Klatka schodowa nr 2 /z wyjściem na dach/ - 15,75 m2 pytki podłogowe  
SEKCJA B - nowa część hotelu 
3 kondygnacje nadziemne 
Piwnica – 53,13 m2 płytki podłogowe  
Klatka schodowa nr 3 - 18,52 m2 płytki podłogowe  
Parter Klatka schodowa nr 3 - 21,31 m2 płytki podłogowe 
I piętro Klatka schodowa nr 3 - 21,31 m2 płytki podłogowe 
II piętro Klatka schodowa nr 2 /wyjście na dach/ - 3,45 m2 płytki podłogowe 
SEKCJA C - nowa część hotelu 
2 kondygnacje nadziemne  
Piwnice klatka schodowa nr 4 - 20,09 m2 płytki podłogowe 
Parter klatka schodowa nr 4 - 59,38 m2 płytki podłogowe 
Piętro Klatka schodowa nr 4 i korytarz - 46,76 m2 płytki podłogowe 
Łączny metraż klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych – 405,91 m2 płytki 
podłogowe. 
 
KORYTARZE  
Parter – 98,7 m2 wykładzina dywanowa  
I Piętro – 238,34 m2 wykładzina dywanowa  
II piętro – 55,1 m2 wykładzina dywanowa  
Łączny metraż korytarzy – 392,14 m2  
 
METRAŻ POKOI HOTELOWYCH  
SEKCJA A PIĘTRO I 
218 - pokój 15,4 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 4,17 m2 
219 - pokój 15,5 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,50 m2 
220 - pokój 18,5 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 4,95 m2 
221 - pokój 15,1 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,4 m2 
222 - pokój 30,4 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 7,47 m2 
223 - pokój 16,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 4,96 m2 
224 - pokój 16,1 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 4,12 m2 
225 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,74 m2 
226 - pokój 20,2 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 7,25 m2 
227 - pokój 18,8 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,92 m2  
SEKCJA B PARTER 
101 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
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102 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
103 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
104 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 5,15 m2 
105 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
106 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
107 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
108 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
109 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
110 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
111 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
112 - pokój 14,3 m2  podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
SEKCJA B i C I PIĘTRO  
201  - pokój 14,4 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
202 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
203 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
204 - pokój 18,1 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
205 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
206 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
207 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
208 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
209 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
210 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
211 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
212 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
213 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
214 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
215 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
216 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
217 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
SEKCJA C II PIĘTRO 
301 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
302 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
303 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
304 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,40 m2 
305 - pokój 19,4 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
306 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
307 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 2,72 m2 
308 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
309 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
310 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
311 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2 
312 - pokój 14,3 m2 podłoga wykładzina dywanowa łazienka 3,20 m2  
Łączna wartość metrażu pokoi hotelowych - 775,90 m2 Średnia wartość m2 na pokój - 
15,21 m2 Łączna wartość metrażu łazienek - 169,79 m2 Średnia wysokość płytek 
ściennych w łazience – 2,22mb. 

 
ILOŚĆ OKIEN I DRZWI 
PARTER 
101 – 2 drzwi + 1 okno  
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102 – 2 drzwi + 1 okno  
103 – 2 drzwi + 1 okno  
104 – 2 drzwi + 1 okno  
105 – 2 drzwi + 1 okno  
106 – 2 drzwi + 1 okno  
107 – 2 drzwi + 1 okno  
108 – 2 drzwi + 1 okno  
109 – 2 drzwi + 1 okno  
110 – 2 drzwi + 1 okno  
111 – 2 drzwi + 1 okno  
112 – 2 drzwi + 1 okno  

I PIĘTRO 
201 – 2 drzwi + 1 okno  
202 – 2 drzwi + 1 okno  
203 – 2 drzwi + 1 okno  
204 – 2 drzwi + 1 okno  
205 – 2 drzwi + 1 okno  
206 – 2 drzwi + 1 okno  
207 – 2 drzwi + 1 okno  
208 – 2 drzwi + 1 okno  
209 – 2 drzwi + 1 okno  
210 – 2 drzwi + 1 okno  
211 – 2 drzwi + 1 okno  
212 – 3 drzwi + 1 okno  
213 – 2 drzwi + 1 okno  
214 – 2 drzwi + 1 okno  
215 – 2 drzwi + 1 okno  
216 – 2 drzwi + 1 okno  
217 – 2 drzwi + 1 okno  
218 – 2 drzwi + 2 okna  
219 – 2 drzwi + 2 okna   
220 – 3 drzwi + 2 okna  
221 – 2 drzwi + 2 okna 
222 – 2 drzwi + 7 okien  
223 – 2 drzwi + 2 okna  
224 – 2 drzwi + 2 okna  
225 – 2 drzwi + 2 okna  
226 – 3 drzwi + 3 okna  
227 – 3 drzwi + 3 okna  

II PIĘTRO 
301 – 2 drzwi + 1 okno  
302 – 2 drzwi + 1 okno  
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303 – 2 drzwi + 1 okno  
304 – 2 drzwi + 1 okno  
305 – 2 drzwi + 1 okno  
306 – 2 drzwi + 1 okno  
307 – 2 drzwi + 1 okno  
308 – 2 drzwi + 1 okno  
309 – 2 drzwi + 1 okno  
310 – 2 drzwi + 1 okno  
311 – 2 drzwi + 1 okno  
312 – 2 drzwi + 1 okno  

Sale konferencyjne – 7 drzwi, okna 10, ogród zimowy – cały łuk przeszklony  
Klatki schodowe – okna 9, drzwi 5  
Siłownia – 1 drzwi + 2 okno  
Toalety ogólnodostępne – 11 drzwi, 5 okien  
Holl recepcyjny – 4 okna, 4 drzwi  

POMIESZCZENIA SOCJALNE  
PIWNICA  
Pralnia – metraż 40,27 m2, podłoga płytki podłogowe, 2 małe okna, 2 drzwi  
Pom. socjalne pokojowe – metraż 21,10 m2, w tym łazienka 2,85m2 , podłoga płytki 
podłogowe, 4 drzwi, 1 małe okno, w łazience kabina prysznicowa, 1 lustro, 1 sedes, płytki 
podłogowe 
Pom. socjalne izolatka – metraż 20,10 m2, w tym łazienka 2,85m2 , podłoga płytki 
podłogowe, 4 drzwi, 2 małe okna, w łazience kabina prysznicowa, 1 lustro, 1 sedes, płytki 
podłogowe 
PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO 
Pomieszczenia bielizna brudna, czysta, magazyn – każde pomieszczenie metraż 21,45 m2, 
jedno okno 1x1m, podłoga płytki podłogowe.  
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Zestawienie armatury łazienkowej w części hotelowej: 
lp RODZAJ A 

I piętro 
Korpus laminat 
drewnopodobny  
Front laminat 
drewnopodobny 

B 
Parter 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Microline 893 

B  
I Piętro 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 869 

B 
II Piętro 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 413 

C  
Parter 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 893 

C 
I Piętro 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 869 

SUMA 

15 Brodzik 80 x 80 . 5 szt. 6 szt. 7 szt. 1 szt. 5 szt. 25 
16 Brodzik 90 x 90 7 szt. 6 szt. 6 szt. 5 szt.   23 
17 Sedes 10 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 1 szt. 5 szt. 52 
18 Umywalka lewa 6 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 1 szt. 3 szt. 25 
19 Umywalka prawa 6 szt. 6 szt. 7 szt. 7 szt.  2 szt. 28 
20 Wanna 110 x 150 2 szt.      2 
21 Wanna 150 x 150 1 szt.      1 
22 Brodzik głęboki do 

dyżurki 
 1 szt. 1 szt. 1 szt.   3 

23 Baterie natryskowe 7 szt. 11 szt. 12 szt. 12 szt. 1 szt. 5 szt. 48 
24 Baterie umywalkowe 12 szt. 11 szt. 12 szt. 12 szt. 1 szt. 5 szt. 53 
25 Baterie ścienne  1 szt. 1 szt. 1 szt.   3 
26 Baterie wannowe 

ścienne 
3 szt.      3 
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Zestawienie materiałowe – umeblowanie pokoi: 
lp RODZAJ A 

I piętro 
Korpus laminat 
drewnopodobny  
Front laminat 
drewnopodobny 

B 
Parter 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Microline 893 

B  
I Piętro 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 869 

B 
II Piętro 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 413 

C  
Parter 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 893 

C 
I Piętro 
Korpus laminat 
kolor grafitowy 
Front Abet 
Laminati 
Microline 869 

SUMA 

1 Szafa 10 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 1 szt. 5 szt. 52 
2 Bagażnik 10 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 1 szt. 15 szt. 62 
3 Biurko z obrotnikiem 10 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 1 szt. 5 szt. 52 
4 Łóżko 200 20 szt. 24 szt. 24 szt.  2 szt. 11 szt. 81 
5 Materac gr. 9 cm 20 szt. 24 szt. 24 szt.  2 szt. 11 szt. 81 
6 Materac gr. 15 cm 20 szt. 24 szt. 24 szt.  2 szt. 11 szt. 81 
7 Łóżko 220    24 szt.   24 
8 Materac gr. 9 cm    24 szt.   24 
9 Materac gr. 15 cm    24 szt.   24 
10 Szafka nocna 20 szt. 24 szt. 24 szt. 24 szt. 2 szt. 11 szt. 105 
11 Stoliki 10 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 1 szt. 5 szt. 52 
12 Sofa rozkładana 4 szt.      4 
13 regał 3 szt.      3 
14 Krzesła 18 szt. 24 szt. 24 szt. 24 szt. 2 szt. 11 szt. 103 
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4) Techniczne wykonywanie czynności sprzątania:  
a) jeżeli jest pokój do sprzątania to pokojowe sprzątają go od A do Z. 
b) jeżeli jest pokój do poprawki to sprzątają łazienkę, wymieniają ręczniki, worki na 

śmieci, ścierają kurze, uzupełniają wodę butelkowaną, myją szklanki, uzupełniają 
dozowniki w łazience na mydło i szampon, ewentualnie odkurzają wykładzinę i 
jak gość sobie życzy to zmiana pościeli.  

6) W Hotelu nie ma windy. Są zsypy na bieliznę brudną na każdym piętrze w 
pomieszczeniu bieliźnianym. Zsyp schodzi na piwnicy do pomieszczenia pralniczego, 
gdzie bielizny brudna jest szykowana do pralni.   

7) Środki chemiczne i środki higieny i czystości do Hotelu „Jarota” w Jarocinie zapewnia 
Zamawiający.  

3. Sala sportowa w Jarocinie zlokalizowana przy ul. Wrocławskiej 168:  
1) Sprzątanie i konserwacja podłogi sali sportowej wynoszącej 895 m2.  
2) Wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało w okresie prowadzenia zajęć 

szkolnych przez szkołę – 6 razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty. 
3) W zakres zamówienia wchodzi również mycie okien sal sportowych w sali 

gimnastycznej dwa razy w ciągu roku (I mycie wykonać do dnia 30 kwietnia, 
drugie mycie wykonać do dnia 31 października). 

4) Wykonawca powinien wykonać mechaniczne czyszczenie podłogi sportowej na 
każde żądanie Zamawiającego – minimum 1 raz w tygodniu.  

5) Wszelkie środki chemiczne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy 
zapewni Wykonawca (środki przeznaczone do konserwacji podłogi sali 
sportowej powinny być zgodne z wymaganiami producenta podłogi 
sportowej). Usługa nie obejmuje dostawy środków czystości i higieny.  

4. Sala sportowa w Mieszkowie zlokalizowana przy ul. Radlinieckiej 11  
1)  sprzątanie powierzchni 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) od godziny 6:00 do 

godz. 14:00 jedynie w okresie prowadzenia przez szkołę zajęć szkolnych w zakres, 
którego wchodzą: 

a) komunikacja – mycie przy użyciu płynu antypoślizgowego, mycie drzwi, 
opróżnianie pojemników na śmieci,  

b) pomieszczenia socjalne, sanitarne oraz szatnie – sprzątanie polegające na 
myciu luster, umywalek, zlewów, muszli, pisuarów, opróżnianie pojemników 
na śmieci,  

c) mechaniczne czyszczenie podłóg przy użyciu środków odkażających,  
antypoślizgowych i usuwających kamień na każde żądanie Zamawiającego – 
minimum 1 raz w tygodniu,  

d) podłoga sportowa – sprzątanie i konserwacja podłogi sportowej zgodnie z 
zaleceniami producenta podłogi, 

e) klatka schodowa – sprzątanie przy użyciu środków antypoślizgowych, 
czyszczenie poręczy, drzwi stanowiące przeszklenie oraz drzwi wejściowych 
do budynku.  

2) Jeden raz w tygodniu – mycie glazury ściennej w pomieszczeniach sanitarnych, 
socjalnych, drzwi itd.  

3) Dwa razy w roku mycie okien (I mycie wykonać do dnia 30 kwietnia, drugie mycie 
wykonać do dnia 31 października).  

4) Do obliczenia ceny ofertowej przyjąć należy wykaz pomieszczeń wraz z metrażem: 
Pomieszczenie   Powierzchnia [m2]  Posadzka 
1.1 komunikacja +kl. schodowa   48,70   Gres 
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1.2 toaleta niepełnosprawnych  6,20   Gres  
1.3 szatnia damska     16,60   Gres 
1.4 Umywalnia damska    12,30   Gres 
1.5 Szatnia męska     17,10   Gres  
1.6 Umywalnia męska    12,30   Gres 
1.7 Magazyn sprzętu     32,50   Gres  
1.8 sala gimnastyczna    312,0   podł. drewniana  

5) Wszelkie środki chemiczne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zapewni 
Wykonawca (środki przeznaczone do konserwacji podłogi sali sportowej 
powinny być zgodne z wymaganiami producenta podłogi sportowej). Usługa nie 
obejmuje dostawy środków czystości i higieny. 

5. Hala widowiskowo – sportowa w Jarocinie zlokalizowana przy ul. Waryńskiego 11:  
1. Usługa obejmuje dostawę środków czystości i higieny.  
2. Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące wymogi:  

1) sprzątanie powierzchni 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) od godziny 6:00 
do godz. 14:00 oraz 17:00 – 19:00 w zakres, którego wchodzą: 
a) holl, informacja kasowa, komunikacja – mycie przy użyciu płynu 

antypoślizgowego, mycie drzwi, opróżnianie pojemników na śmieci,  
b) pomieszczenia socjalne, sanitarne oraz szatnie – sprzątanie polegające na 

myciu luster, umywalek, zlewów, muszli, pisuarów, opróżnianie pojemników 
na śmieci,  

c) mechaniczne szorowanie podłóg przy użyciu środków odkażających,  
antypoślizgowych i usuwających kamień na każde żądanie Zamawiającego 
minimum 1 raz w tygodniu,  

d) podłoga sportowa – sprzątanie i konserwacja podłogi sportowej zgodnie z 
zaleceniami producenta podłogi. Wszelkie środki chemiczne niezbędne do 
wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawca (środki przeznaczone do 
konserwacji podłogi sali sportowej powinny być zgodne z wymaganiami 
producenta podłogi sportowej, np. środek T 265 Buz Match Trendy, 

e) klatki schodowe – sprzątanie przy użyciu środków antypoślizgowych, 
czyszczenie poręczy, drzwi stanowiące przeszklenie na wszystkich piętrach 
oraz drzwi wejściowych do budynku.  

2) Serwis 5 dni tygodniu (poniedziałek – piątek) w godzinach 6:00 – 14:00 oraz w 
trakcie, którego powinny być wykonane:  
a) utrzymanie ogólnej czystości na terenie obiektu, w tym jeden raz na dobę 

gruntowne mechaniczne szorowanie,  
b) bieżące interwencje w zakresie powstania wszelkiego rodzaju zabrudzeń,  
c) sprawdzanie stanu czystości wszystkich toalet – co godzinę,  
d) bieżące uzupełnianie dozowników na mydło i papier toaletowy,  
e) opróżnianie pojemników na śmieci. 

3) Sprzątanie obiektu w soboty i niedzielę przed i każdorazowo po imprezach 
odbywających się na terenie hali widowiskowo – sportowej.  

4) Jeden raz w tygodniu – mycie glazury ściennej w pomieszczeniach sanitarnych, 
socjalnych, mycie gablot, drzwi itd.  

5) Dwa razy w roku mycie okien (I mycie wykonać do dnia 30 kwietnia, drugie 
mycie wykonać do dnia 31 października).  

6) Jeden raz w roku mycie konstrukcji budynku (mycie wykonać do dnia 31 lipca 
roku).  
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7) Dwa razy w roku gruntowne mycie schodów i podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych przy wejściu głównym (I mycie wykonać do dnia 30 czerwca, 
drugie mycie wykonać do dnia 30 listopada). 

8) Do obliczenia ceny ofertowej przyjąć należy wykaz pomieszczeń wraz z 
metrażem:  

Pomieszczenie Powierzchnia [m2]    Posadzka  
0.1 hol    47,31    Żywica epoksydowa na posadzce 
betonowej  
0.8 informacja kasa     3,98   Żywica epoksydowa na posadzce 
betonowej  
0.9 komunikacja   24,45   Żywica epoksydowa na posadzce 
betonowej  
0.10 komunikacja  45,60   Żywica epoksydowa na posadzce 
betonowej  
0.13 klatka schodowa  10,39   Płytki ceramiczne  
0.25 komunikacja   98,11   Żywica epoksydowa na posadzce 
betonowej  
0.26 sala sportowa   1176,22  Podłoga sportowa i wykładzina tartanowa  
0.27 pomieszczenie socjalne  9,93   Płytki ceramiczne  
0.28 łazienka    2,48    Płytki ceramiczne 
0.30. wc dla niepełnosprawnych 5,19  Płytki ceramiczne 
0.31 pokój sędziowski  9,96   Płytki ceramiczne 
0.32  łazienka    2,48   Płytki ceramiczne 
0.37 komunikacja   84,50   Żywica epoksydowa na posadzce 
betonowej 
0.38 szatnia   15,47   Płytki ceramiczne 
0.39 szatnia    35,57   Płytki ceramiczne 
0.40 szatnia    30,85   Płytki ceramiczne 
0.41 wc    3,82   Płytki ceramiczne 
0.42 umywalnia   14,27   Płytki ceramiczne 
0.43 szatnia    35,75    Płytki ceramiczne 
0.44 wc   2,81   Płytki ceramiczne 
0.45 umywalnia   21,07   Płytki ceramiczne 
0.46 szatnia   40,10   Płytki ceramiczne 
0.47 wc    4,54   Płytki ceramiczne 
0.48 umywalnia   24,95   Płytki ceramiczne 
0.49 klatka schodowa  12.47   Płytki ceramiczne 
0.50 wc damski   40,08   Płytki ceramiczne 
0.51 wc męski   37,92   Płytki ceramiczne 
0.52 klatka schodowa  15,97   Płytki ceramiczne 
Szatnia Nr 2    51,00   Płytki ceramiczne 
Szatnia Nr 3    44,00   Płytki ceramiczne 
Szatnia Nr 4   44,00   Płytki ceramiczne 
Korytarz    12,00   Wykładzina PCV  
 
 

6. Sala sportowa w Witaszycach zlokalizowana przy ul. Szkolnej 1a. 
1)  Łączna powierzchnia sprzątania i konserwacji (podłogi sportowej) wynosi 840,00 m2. 
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2) Usługa nie obejmuje dostawy środków czystości i higieny. Wszelkie środki chemiczne 
niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawca (środki 
przeznaczone do konserwacji podłogi sali sportowej powinny być zgodne z 
wymaganiami producenta podłogi sportowej, np. środek T 265 Buz Match Trendy, 

3) W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące wymogi:  
a) sprzątanie powierzchni 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w czasie 

prowadzenia zajęć szkolnych przez szkołę, 
b) mechaniczne doczyszczanie powierzchni na każde żądanie Zamawiającego 

minimum 1 raz w tygodniu, 
c) Wykonawca jest zobowiązany używać środków czystości przeznaczonych do 

czyszczenia i pielęgnacji podłogi sportowej wskazanych przez producenta podłogi 
sportowej (na potwierdzenie Wykonawca powinien przedstawić karty 
charakterystyki), np. środek T 265 Buz Match Trendy,  

d) dwa razy w roku mycie okien (I mycie wykonać do dnia 30 kwietnia, drugie 
mycie wykonać do dnia 31 października). 

 
UWAGA:  
Na etapie realizacji umowy istnieje możliwość zamiany środków chemicznych na 
równoważne. Każda zmiana środka chemicznego jest możliwa pod warunkiem uzyskania 
zgody Zamawiającego.  
 
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy, jako podane 
przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 
 
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone umową obowiązki z należytą starannością, 
terminowo oraz fachowo. 
 
Wykonawca ma obowiązek przechowywać w miejscu realizacji zamówienia i udostępniać na 
każde żądanie Zamawiającego aktualne atesty i karty charakterystyki substancji i preparatów 
chemicznych stosowanych do wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem. Wykaz 
środków w momencie składania oferty zgodny ze wskazaniami producenta podłóg. 

Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego udostępnić maszyny i 
urządzenia wykorzystywane przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

 



Załącznik nr 2 do Umowy z dnia … 

Zakres czynności 

Lp. Nazwa czynności 
w tygodniu 

(poniedziałek 
– piątek) 

w 
miesiącu 

w roku 
według 
potrzeb 

na 
życzenie za 
dodatkową 

opłatą 
1. Wymiana pościeli    X  
2. Opróżnianie pojemników na 

śmieci 
7     

3. Wymiana worków w 
pojemnikach 

   X  

4. Opróżnianie i mycie 
popielniczek 

   X  

5. Wycieranie kurzu z mebli i 
innych powierzchni 

7     

6. Usuwanie odcisków palców z 
drzwi, framug, kontaktów i 
powierzchni szklanych 

7     

7. Czyszczenie klamek    X  
8. Odkurzanie podłóg 7     
9. Odkurzanie ciągów 

komunikacyjnych 
7     

10. Zamiatanie schodów 7     
11. Odkurzanie tapicerki 

meblowej 
 1    

12. Usuwanie plam z wykładzin    X  
13. Czyszczenie listew 

przypodłogowych 
1     

14. Odkurzanie kratek 
wentylacyjnych 

 1    

15. Wycieranie kurzu z 
kaloryferów 

 1    

16. Mycie powierzchni nie 
pokrytych wykładzinami 

7     

17. Mycie koszy na śmieci    X  
18. Wycieranie kurzu z lamp i 

żyrandoli 
  2   

19. Wycieranie kurzu z obrazów   2   
20. Mycie umywalek 7     
21. Mycie i dezynfekcja muszli 

klozetowych 
7     

22. Mycie i dezynfekcja pisuarów 7     
23. Mycie armatury 7     
24. Czyszczenie luster 7     
25. Uzupełnianie papieru 

toaletowego, ręczników 
papierowych i mydła 

7     

26. Mycie drzwi w kabinach i 
glazury 

1     



27. Czyszczenie fug i uszczelnień 
silikonowych pod prysznicem 

1     

28. Mycie drzwi wejściowych    X  
29. Pranie wykładzin   4   
30. Mycie okien i wymiana firan   4   
 



Załącznik nr 3 do Umowy z dnia … 

Standardy sprzątania pokoi hotelowych 

Lp. NAZWA CZYNNOŚCI  
1 Wymiana pościeli  
2 Opróżnianie pojemników na śmieci  

3 Wymiana worków w pojemnikach  
4 Opróżnianie i mycie popielniczek  
5 Wycieranie kurzu z mebli i innych powierzchni  
6 Usuwanie odcisków palców z drzwi, framug, 

kontaktów i powierzchni szklanych 
 

7 Czyszczenie klamek  
8 Odkurzanie podłóg  
9 Odkurzanie ciągów komunikacyjnych  
10 Odkurzanie tapicerki meblowej  
11 Usuwanie plam z wykładzin  
12 Czyszczenie listew przypodłogowych  

13 Odkurzanie kratek wentylacyjnych  
14 Wycieranie kurzu z kaloryferów  
15 Mycie powierzchni nie pokrytych wykładzinami  
16 Mycie koszy na śmieci  
17 Wycieranie kurzu z lamp i żyrandoli  
18 Wycieranie kurzu z obrazów  
19 Mycie umywalek  
20 Mycie i dezynfekcja muszli klozetowych  

21 Mycie i dezynfekcja pisuarów  
22 Mycie armatury  
23 Czyszczenie luster  
24 Uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników 

papierowych i mydła 
 

25 Mycie drzwi w kabinach i glazury  
26 Czyszczenie fug i uszczelnień silikonowych pod 

prysznicem 
 

27 Mycie drzwi wejściowych  
28 Pranie wykładzin Wg potrzeb 

 

 



Załącznik nr 4 do Umowy z dnia … 

WZÓR POTOKOŁU ODBIORU USŁUG 
w dniu …………………… 2016 roku 

Lp. Nazwa czynności 
zakres 

zleconych 
usług 

wykonanie 
usługi 

Zastrzeżenia i uwagi do 
świadczonych usług 

1. Wymiana pościeli    
2. Opróżnianie pojemników na 

śmieci 
   

3. Wymiana worków w 
pojemnikach 

   

4. Opróżnianie i mycie 
popielniczek 

   

5. Wycieranie kurzu z mebli i 
innych powierzchni 

   

6. Usuwanie odcisków palców z 
drzwi, framug, kontaktów i 
powierzchni szklanych 

   

7. Czyszczenie klamek    
8. Odkurzanie podłóg    
9. Odkurzanie ciągów 

komunikacyjnych 
   

10. Zamiatanie schodów    
11. Odkurzanie tapicerki 

meblowej 
   

12. Usuwanie plam z wykładzin    
13. Czyszczenie listew 

przypodłogowych 
   

14. Odkurzanie kratek 
wentylacyjnych 

   

15. Wycieranie kurzu z 
kaloryferów 

   

16. Mycie powierzchni nie 
pokrytych wykładzinami 

   

17. Mycie koszy na śmieci    
18. Wycieranie kurzu z lamp i 

żyrandoli 
   

19. Wycieranie kurzu z obrazów    
20. Mycie umywalek    
21. Mycie i dezynfekcja muszli 

klozetowych 
   

22. Mycie i dezynfekcja pisuarów    
23. Mycie armatury    
24. Czyszczenie luster    
25. Uzupełnianie papieru 

toaletowego, ręczników 
papierowych i mydła 

   

26. Mycie drzwi w kabinach i 
glazury 

   



27. Czyszczenie fug i uszczelnień 
silikonowych pod prysznicem 

   

28. Mycie drzwi wejściowych    
29. Pranie wykładzin    
30. Usługi dodatkowe    
 

Dodatkowe zastrzeżenia i uwagi do świadczonych usług: 

 

 

 

 

 ……………………………………… ………………………………………… 

 Za Zleceniodawcę Za Zleceniobiorcę 

 


