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Załącznik Nr 1 
 

I OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa – sprzątanie, czyli wykonywanie wszystkich czynności 
związanych z utrzymaniem czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Krytej 
Pływalni ORBITA THE WORLD GAMES im. Marka Petrusewicza przy ul. Wejherowskiej 34  
we Wrocławiu. 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie czystości w całym obiekcie, czyszczenie i mycie niecek 
basenowych i innych urządzeń hali basenowej, urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach fitness, 
czyszczenie i konserwację ciągów komunikacyjnych, mycie okien, mycie przeszkleń wewnętrznych  
i zewnętrznych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, dezynfekcję ścian, podłóg i przybasenia, 
sprzątanie toalet, uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego i ręczników papierowych, mydła  
w płynie /piance i uzupełnianie środków zapachowych w toaletach. 
 
2. Przez cały okres wykonywania usługi, sprzątanie powinno odbywać się w poniższych godzinach  
i przez sugerowaną ilość osób: 
- dla serwisu dziennego, w godz.07.00 -15.00 – 1 (jedna) osoba 
- dla serwisu dziennego, w godz.15.00-21.00 – 2 (dwie) osoby 
- dla sprzątania zasadniczego, nocnego, w godz.22.00-06.00 - minimum 4 (cztery) osoby (o ile będą  
  w stanie prawidłowo realizować usługę; w innym przypadku liczba osób musi zostać odpowiednio  
  zwiększona). 
 
Wymagania Zamawiającego w stosunku do osób wykonujących przedmiot zamówienia: 
       1) Osoby wykonujące przedmiot zamówienia muszą być przeszkolone w zakresie  
           przepisów BHP i posiadać aktualne książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wymóg   
           bezwzględny – związane to jest z przepisami. 

    2) Po podpisaniu umowy Wykonawca dołączy kserokopię zaświadczeń o odbytych  
        przeszkoleniach z zakresu przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych,  
        z zakresu ochrony informacji niejawnych i aktualne książeczki do celów sanitarno- 
        epidemiologicznych osób skierowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia.  

       3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłą pracę osób wykonujących przedmiot  
           zamówienia.  

        W przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego Wykonawca zobowiązany będzie do  
        pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, w terminie 12 godzin od powzięcia  
        takiej wiedzy i dokonania stosownego zastępstwa. 

       4) W okresie wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagać będzie  
           bezwzględnego zakazu palenia papierosów na terenie całego obiektu. 
       5) Wykonawca zobowiązany jest dysponować 1 (jedną) osobą z uprawnieniami do prowadzenia  
           robót podwodnych oraz dostarczyć Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, stosowne  
           dokumenty, tj. uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.  
 
3. Usługa musi być wykonywana w ciągu każdego dnia tygodnia, na bieżąco, pod kierownictwem 
Koordynatora wyznaczonego przez Wykonawcę, w taki sposób, aby nie zakłócała funkcjonowania 
„Pływalni” oraz nie zagrażała bezpieczeństwu użytkowników.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom estetycznej jednolitej odzieży 
ochronnej dostosowanej do środowiska pracy z napisem „Serwis porządkowy” z identyfikatorem 
umieszczonym w widocznym miejscu oraz obuwia przeznaczonego wyłącznie do pracy na hali 
basenowej, z zakazem wychodzenia na zewnątrz obiektu w tym obuwiu. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń i sprzętu przez swój personel w trakcie wykonywania 
usługi. 
 
4. Sprzęt do sprzątania zabezpiecza Wykonawca. 
 Ilość i jakość sprzętu do sprzątania musi zapewnić świadczenie usługi na wysokim poziomie. 
 Sugerowany sprzęt do wykonywania przedmiotu zamówienia: 

a) 2 (dwa) odkurzacze podwodne do sprzątania niecek basenowych, w tym jeden o szerokości 
co najmniej 80 cm,  

b) 2 (dwie) maszyny szorująco-czyszczące, 
c) 1 (jedna) myjka ciśnieniowa,  
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d) 2 (dwa) odkurzacze do zbierania wody z podłogi, 
e) 2 (dwa) specjalistyczne wózki do sprzątania. 

 
5. Przy usuwaniu odpadów zebranych w obiekcie, Wykonawca ma obowiązek ich segregowania, 
zgodnie z systemem zbierania odpadów obowiązującym w obiekcie Zamawiającego oraz z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  
 
6. Środki stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być: 
    - dopuszczone do obrotu handlowego i stosowania w obiektach, jak ten, objęty niniejszym  
      zamówieniem oraz posiadać karty charakterystyki, 
    - właściwe dla danego rodzaju materiału urządzeń basenowych i występujących powierzchni, 
    - dostosowane do poszczególnych funkcji obiektu (np. baseny, sauny, szatnie, sanitariaty, hole), 
    - zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
    Środek do dezynfekcji tapicerki: 
    Ze względu na negatywny wpływ dezynfekcji alkoholowej, aldehydowej, chlorowej na tapicerkę     
    Urządzeń, Zamawiający dopuszcza do jej dezynfekcji preparaty oparte na technologii wody  
    utlenionej. Szybki czas reakcji. 
 
7. Środki utrzymania higieny zabezpiecza Wykonawca. Środki te powinny spełniać wysokie  
     standardy jakościowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości tych środków. 
     Są to: 
  - papier toaletowy – dobrej jakości, rolka mini Jumbo, szer. 19cm, biały, celulozowy, 2-warstwy, 
  - ręczniki papierowe – w rolce, centralnego dozowania, dobrej jakości, rozmiar Mini lub Maxi,   
  - woreczki higieniczne, do każdej kabiny w toaletach damskich, 
 
 
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi z należytą starannością, przy zachowaniu  
    obowiązujących przepisów bhp i ppoż. i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za uchybienia  
    stwierdzone podczas kontroli związanych z wykonanymi usługami. 
 
9. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni objętych usługą sprzątania wraz z częstotliwością ich  
     wykonywania: 
a)  PARTER: 
 
Oznaczenie 
pomieszcz. 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia i zakres czynności Częstotliwość 

01 wiatrołap glazura, 12,57m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

02 Hol wejściowy glazura, 158,24m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

03 komunikacja glazura, 96,69m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

04 ochrona glazura, 6,76m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

05 kawiarnia glazura, 35,36m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

06 bar glazura, 18,14m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

07 zaplecze baru glazura, 7,78m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

08 przedsionek glazura, 4,56m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

09 WC glazura, 2,14m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

010 klatka schodowa glazura, 20,19m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 
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011 winda osobowa PCV, 1,84m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni  

Codziennie 

012 pomieszczenie socjalne glazura, 15,68m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

013 szatnia personelu glazura, 4,79m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

014 sanitariat personelu glazura, 4,94m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

015 szatnia glazura, 23,23m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

016 WC damski glazura, 12,60m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

017 WC dla 
niepełnosprawnych 

glazura, 5,41m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

018 WC męski glazura, 15,28m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

019 komunikacja glazura, 40,51m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

020 wiatrołap glazura, 3,03m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

021 sanitariat ratowników glazura, 7,79m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

022 pomieszczenie 
medyczne 

glazura, 18,54m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

023 pomieszczenie 
ratowników 

glazura, 20,78m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

024 szatnia ratowników glazura, 7,98m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

025 pomieszczenie sędziów glazura, 14,83m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

026 szatnia sędziów glazura, 12,50m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

027 sanitariat sędziów glazura, 9,70m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

028 sanitariat trenerów glazura, 9,70m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

029 szatnia trenera glazura, 12,50m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

030 pomieszczenie trenerów glazura, 20,64m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

031 natryskownia glazura, 36,22m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

032 WC damski glazura, 12,92m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 

Codziennie 



 

ZP/11/2022 

sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

033 WC damski dla 
niepełnosprawnych 

glazura, 7,14m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

034 szatnia damska glazura, 65,92m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

035 Szatnia damska glazura, 65,92m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

036 pomieszczenie matki glazura, 6,57m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

037 pomieszczenie 
sprzątaczek 

glazura, 6,32m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

038 szatnia męska glazura, 64,88m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

039 szatnia męska glazura, 7,14m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

040 WC męski dla 
niepełnosprawnych 

glazura, 7,14m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

041 WC męski glazura, 12,92m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

042 natryskownia glazura, 36,22m², ścieranie kurzu, mycie 
baterii, mycie ścian, powierzchni i fug 

Codziennie 

045 klatka schodowa glazura, 5,55m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

046 WC obsługi technicznej glazura, 5,09m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

047 szatnia obsługi 
technicznej 

glazura, 4,98m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

048 pomieszczenie socjalne glazura, 10,45m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

049 korytarz glazura, 27,21m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

050 klatka schodowa, 
zejście do piwnicy 

glazura, 15,47m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

051 komunikacja glazura, 11,05m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

054 podnośnik towarowy PCV, 3,88m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni  

Codziennie 

055 klatka schodowa glazura, 17,99m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

 
 
b)  HALA BASENOWA – basen duży o wymiarach 51mx25m i basen treningowy o wymiarach  
                                         25mx8m: 
 

Nazwa  Powierzchnia/wymiary i zakres czynności Częstotliwość 

Przelewy 152mb przelewów na obu nieckach; 
Czyszczenie i dezynfekcja rynien przelewowych 
zgadnie z poniższą procedurą: 
a) rozpoczęcie mycia rynien przelewowych basenów  

1 raz w tygodniu 
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    dopiero po zatrzymaniu instalacji i spuszczeniu  
    wody z rynien przelewowych, a w efekcie po  
    uzyskaniu pisemnej zgody pracownika  
    technicznego Zamawiającego, 
b) rynny przelewowe basenów należy myć raz  
    w tygodniu środkami czyszczącymi; po wymyciu  
    rynny należy dokładnie spłukać wodą (spust do  
    kanalizacji), 
c) zakończenie mycia rynien przelewowych basenów   
    należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu  
    pracownikowi Zamawiającego. 

Niecki basenowe a) sprzątanie dna niecek basenowych, 
b) mycie wewnętrznych ścian basenów - szczególnie  
    styk lustra wody ze ścianą, 
c) usuwanie zabrudzeń z dna basenów (ręcznie i przy  
    użyciu robota), 
d) czyszczenie siedzisk ratowników, rozmieszczonych 
    wokół basenów, 
e) czyszczenie i dezynfekcja poręczy schodków, 
f) podczas mycia przybasenia (1275m²) należy  
   stosować analogiczne procedury, jak dla rynien  
   przelewowych; należy zwracać szczególną uwagę,  
   aby ścieki z mycia przybasenia nie dostawały się do  
   obiegu wody basenowej (do niecek i rynien  
   przelewowych), a tylko i wyłącznie do kanalizacji; po 
   umyciu i po dezynfekcji przybasenie należy spłukać  
   wodą wodociągową. 

Codziennie 

Hala basenowa a) mycie i dezynfekcja wyposażenia basenów tj. lin 
    torowych, słupków startowych, sprzętu do nauki  
    pływania, 
b) zraszanie, przecieranie i odkurzanie roślinności, 
c) mycie i dezynfekcja podnoszonego dna (1250m²) 
    przy użyciu preparatów, które mogą być zmieszane   
    z wodą basenową, 
d) sprzątanie dna niecki basenowej pod    
    podnoszonym dnem – wejście uprawnionej osoby –  
    nurka pod wodę specjalnym włazem w dnie    
    podnoszonym,  
    Wejście pod wodę przez osobę uprawnianą do  
    wykonywania prac podwodnych.  - jeden raz w     
    miesiącu   
e) mycie i dezynfekcja pomostu ruchomego (25m²) 
    przy użyciu preparatów, które mogą być zmieszane   
    z wodą basenową, 
f) mycie przeszkleń basenów, drzwi przeszklonych -    
    47,35m² 
 

1 raz w tygodniu 
(poza czynnością 
określoną obok, 

która ma być 
wykonywana jeden 

raz w miesiącu) 

Hala basenowa Opróżnianie koszy i pojemników na śmieci Codziennie 
 

 
 
c)  PIĘTRO: 
 
Oznaczenie 
pomieszcz. 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia i zakres czynności Częstotliwość 

1.1 hol glazura, 38,68m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.2 klatka schodowa glazura, 20,06m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 
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1.3 komunikacja glazura, 105,46m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.4 WC męski glazura, 14,04m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.5 WC dla 
niepełnosprawnych 

glazura, 6,19m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.6 WC damski glazura, 12,61m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.7 sala ćwiczeń siłowych wykładzina PCV, 200m² 
a) pozamiatanie, a następnie umycie  
    mopem podłogi odpowiednim płynem, 
b) przetarcie z kurzu urządzeń (maszyny  
    isotoniczne, maszyny cardio, drabinki,  
    ławki, poręcze itp.) oraz dokonanie  
    dezynfekcji tych urządzeń, 
c) przetarcie z kurzu powierzchni  
    szklanych (lustra, okna), plastikowych  
    (TV, głośniki, stoliki, parapety, kwiaty  
    itp.), 
d) opróżnienie na sali wszystkich  
    pojemników na śmieci – segregacja  
    odpadów na plastik i inne, wyniesienie  
    do odpowiednich kontenerów  
    zewnętrznych 

Codziennie 

1.7 sala ćwiczeń siłowych bieżące utrzymanie czystości wszystkich 
ścian 

1 raz w tygodniu 
 

1.7 sala ćwiczeń siłowych okresowe doczyszczanie i polimeryzacja 
podłogi; 
Doczyszczenie i położenie polimeru 
wiąże się z wyniesieniem przez 
Wykonawcę całego sprzętu i 
wniesieniem go po wykonaniu prac. 

1 raz w okresie 
obowiązywania 

umowy 

1.10 Sala fitness wykładzina PCV, 150m² 
a) pozamiatanie, a następnie umycie  
    mopem podłogi odpowiednim płynem, 
b) przetarcie z kurzu rowerów do  
    spinningu oraz dokonanie dezynfekcji  
    wszystkich rowerów, 
c) przetarcie z kurzu powierzchni  
    szklanych (lustra, okna), plastikowych  
    (TV, głośniki, itp.), 
d) opróżnienie na sali wszystkich  
    pojemników na śmieci – segregacja  
    odpadów na plastik i inne, wyniesienie  
    do odpowiednich kontenerów  
    zewnętrznych 

Codziennie 

1.10 Sala fitness a) umycie i dezynfekcja piłek, karimat,  
    stepów, hantli, przyborów do zajęć  
    (gryfy, obciążniki), 
b) bieżące utrzymanie czystości  
    wszystkich ścian 

1 raz w tygodniu 
 

1.10 Sala fitness okresowe doczyszczanie i polimeryzacja 
podłogi; 

1 raz w okresie 
obowiązywania 
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Doczyszczenie i położenie polimeru 
wiąże się z wyniesieniem przez 
Wykonawcę całego sprzętu i 
wniesieniem go po wykonaniu prac. 

umowy 

1.11 komunikacja glazura, 18,76m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.12 szatnia damska glazura, 27,07m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.13 WC damski glazura, 13,28m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.14 natryski damskie glazura, 6,76m²,  
a) pozamiatanie i umycie podłóg  
    odpowiednimi płynami oraz dezynfekcja  
    tych powierzchni,  
b) umycie umywalek odpowiednimi  
    płynami i ich dezynfekcja  
    (niedopuszczenie do powstawania  
    osadu z kamienia), 
c) umycie baterii natryskowych  
    i umywalkowych (nie dopuszczając do  
    powstawania osadu z kamienia) 
 

Codziennie 

1.14 natryski damskie umycie ścian wykonanych z glazury w 
kabinach natryskowych (nie dopuszczając 
do powstawania osadu z kamienia) 

1 raz w tygodniu 

1.15 natryski męskie glazura, 6,76m²,  
a) pozamiatanie i umycie podłóg  
    odpowiednimi płynami oraz dezynfekcja  
    tych powierzchni,  
b) umycie umywalek odpowiednimi  
    płynami i ich dezynfekcja  
    (niedopuszczenie do powstawania  
    osadu z kamienia), 
c) umycie baterii natryskowych  
    i umywalkowych (nie dopuszczając do  
    powstawania osadu z kamienia) 
 

Codziennie 

1.15 natryski męskie umycie ścian wykonanych z glazury w 
kabinach natryskowych (nie dopuszczając 
do powstawania osadu z kamienia) 

1 raz w tygodniu 

1.16 WC męski glazura, 13,08m², ścieranie kurzu, mycie i 
dezynfekcja muszli klozetowej, deski 
sedesowej, umywalki, baterii; mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.17 szatnia męska glazura, 26m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.18 pokój masażu glazura, 9,72m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.19 pokój masażu glazura, 9,61m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.20 pokój masażu glazura, 9,61m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.21 klatka schodowa glazura, 20,29m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.22 komunikacja glazura, 41,69m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 
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1.23 
1.24 
1.25 
1.26 

sauny powierzchnia 41,33m² 
a) pozamiatanie i umycie podłogi  
    odpowiednim płynem i dezynfekcja  
    (niedopuszczenie do powstawania  
    osadu z kamienia), 
b) umycie i dezynfekcja ław drewnianych  
    w kabinach saun, 
c) umycie, przetarcie pieców we  
    wszystkich kabinach sauny, 
d) umycie drzwi szklanych we wszystkich  
    kabinach saun 

Codziennie 

1.27 prysznice, WC glazura, 5,68m²  
a) pozamiatanie i umycie podłóg  
    odpowiednimi płynami oraz dezynfekcja  
    tych powierzchni,  
b) umycie umywalki odpowiednimi  
    płynami i dezynfekcja  
    (niedopuszczenie do powstawania  
    osadu z kamienia), 
c) umycie baterii natryskowych  
    i umywalkowych (nie dopuszczając do  
    powstawania osadu z kamienia), 
d) umycie ścian wykonanych z glazury  
     w kabinach natryskowych i toaletach  
     (nie dopuszczając do powstawania  
     osadu z kamienia), 
e) mycie i dezynfekcja muszli klozetowej,  
    deski sedesowej, baterii, mycie  
    powierzchni i fug 

Codziennie 

1.28 łaźnia parowa 
aromatyczna 

powierzchnia 12,05m² 
a) pozamiatanie i umycie podłogi, siedzisk 
     i ścian odpowiednim płynami i ich  
     dezynfekcja (niedopuszczenie do  
     powstawania osadu z kamienia), 
b) umycie ścian wykonanych z glazury, 
c) umycie drzwi szklanych 

Codziennie 

1.29 wytwornica pary glazura, 3,38m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.30 klatka schodowa glazura, 13,77m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 
 

1.31 strefa wypoczynkowa glazura, 35,30m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

Codziennie 

1.31 strefa wypoczynkowa mycie przeszkleń – 62,44m² 1 raz w miesiącu 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 

pomieszczenia 
gospodarcze 

glazura 27,53m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni i fug 

1 raz w miesiącu 

1.36 widownia 600 miejsc, posadzka betonowa o pow. 
442m², ścieranie kurzu, mycie 
powierzchni 

nie rzadziej niż  
1 raz w miesiącu 

 balustrady szklane powierzchnia 137,13m², mycie 
powierzchni 

nie rzadziej niż  
1 raz w miesiącu 

 przeszklenia i drzwi 
przeszklone 

powierzchnia 29,33m², mycie powierzchni nie rzadziej niż  
1 raz w tygodniu 

 kosze i pojemniki na 
śmieci 

opróżnianie Codziennie 

 
 
d) ELEWACJA SZKLANA 
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Parter - ściany szklane do wysokości 3,2m, o powierzchni 498,8m² - mycie obustronne 1 raz na pół 
roku 
             
Piętro - przeszklenia (ściany) i okna w sali fitness i siłowni – mycie obustronne 1 raz na pół roku. 
 
Pozostałe ściany szklane elewacji, o powierzchni 516,5m² - mycie obustronne 1 raz na pół roku. 
 
Sprzątanie terenu wokół pływalni - na bieżąco, codziennie. 
Przed przygotowaniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej obiektu.  
 
Do kontaktów z wykonawcami: 
p. Agnieszka Kozłowska, tel. 71 73 88 227, 691 495 928 
 
 
2.  Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9 
 


