
ZAKRES PRAC OBJĘTYCH UMOWĄ 
 

I. Czynności do wykonania wewnątrz budynku 
 

1. codzienne sprzątanie i usuwanie nieczystości z klatek schodowych, korytarzy,  
2. codzienne mycie podestów klatki schodowej na parterze łącznie z zejściami do piwnic, 
3. jeden raz w tygodniu zamiatanie na mokro korytarzy piwnic, suszarni, wózkowni  

i innych dostępnych pomieszczeń oraz omiatanie pajęczyn i zbieranie nieczystości  
z tych pomieszczeń, 

4. jeden raz w tygodniu, a w razie konieczności częściej mycie klatek schodowych  
i korytarzy,  

5. raz na kwartał  mycie wszystkich okien wraz z parapetami.  
6. raz na kwartał (do 20-go ostatniego miesiąca kwartału) mycie lamperii olejnej, balustrad  

i grzejników.  
7.  dwa razy w roku mycie lamp oświetleniowych na klatkach schodowych, korytarzach oraz  

w pomieszczeniach ogólnodostępnych i lamp z numerem administracyjnym  
na zewnątrz  budynku, 

8. na bieżąco mycie bram wejściowych, kaset domofonowych, poręczy, drzwi do piwnic i altan 
śmietnikowych,  

9. na bieżąco omiatanie pajęczyn na klatkach schodowych, 
10. na bieżąco mycie szyb w bramach i gablot ogłoszeniowych na klatce schodowej, 
11. na bieżąco utrzymywanie porządku w wózkowniach, w suszarniach, korytarzach klatek 

schodowych i piwnicznych i przestrzeganie zasad właściwego użytkowania tych pomieszczeń, 
 
 
II.  Czynności do wykonania poza budynkiem 
 

1. codziennie - zamiatanie chodników,    
2. codziennie - sprzątanie terenów zielonych, 
3. codziennie  - sprzątanie altan śmietnikowych, 
4. dwa razy w tygodniu dezynfekcja  altan śmietnikowych  oraz mycie posadzek w tych 

pomieszczeniach środkami odkażającymi, 
5. na bieżąco dezynfekcja i mycie zewnętrzne kontenerów  na odpady,  
6. na bieżąco grabienie liści i trawy oraz składowanie jej w miejscach dostępnych dla firmy 

wywożącej nieczystości, 
7. sezonowe czyszczenie chodników, krawężników i opasek budynków z chwastów  

i traw, 
8. sezonowe plewienie żywopłotów i  klombów kwiatowych przynależnych do posesji 
9. na bieżąco likwidacja gołoledzi na chodnikach, 
10. na bieżąco odśnieżanie chodników i alejek, posypywanie piaskiem oraz skuwanie lodu 

oczyszczanie ze śniegu, błota i innych zanieczyszczeń terenów utwardzonych, spustów  
deszczowych, krat ściekowych oraz czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem  
i w  klatce schodowej, 

11. na bieżąco zrywanie wszelkich ogłoszeń i reklam umieszczonych na słupach, ogrodzeniach,          
drzewach  



III.  Inne czynności 
   

1. na bieżąco informowanie Zamawiającego o niezabranych odpadów z kontenerów lub innych 
utrudnieniach uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie pracy, 

2. na bieżąco i w miarę potrzeb roznoszenie korespondencji wśród mieszkańców posesji,  
z  zachowaniem tajemnicy korespondencji oraz wywieszanie na bramach lub w tablicach      
ogłoszeniowych ogłoszeń i informacji kierowanych przez Zamawiającego do mieszkańców oraz  
najemców lokali użytkowych i dzierżawców terenów,  

3. na bieżąco informowanie Zamawiającego o zauważonych sytuacjach:  
a. uszkodzeń i awarii budynku i jego wyposażenia technicznego oraz zgłaszanie ich  

niezwłocznie do działu Technicznego Zamawiającego /za potwierdzeniem/, a po 
godzinach  pracy na pogotowie awaryjne, 

b. przeprowadzania przez mieszkańców remontów powodujących powstanie gruzu  
i wskazywanie winnych tych zdarzeń, 

4. dbanie o dobro i mienie Zamawiającego i mieszkańców. 
.  
 


