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Załącznik Nr 1  
 

I OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa – sprzątanie, czyli wykonywanie wszystkich czynności 
związanych z utrzymaniem czystości hali widowiskowo-sportowej „Orbita” przy ul. 
Wejherowskiej 34 we Wrocławiu.  
 
Wszystkie śmieci przed wyrzuceniem ich do kontenerów powinny być posegregowane na: plastyk, 
papier, szkło i pozostałe. 
 
Obowiązkiem utrzymania czystości objęte będą: 
Poziom I - strona wschodnia:  

1. ciągi komunikacyjne i schody – 204,65m²  
2. toalety dla publiczności - 99,12m²  
3. szatnie zawodników (nr pomieszczeń 127; 130; 133) – 54,71m² + 9,82m² + 43,05m²  
4. szatnie sędziowskie (nr pomieszczeń 121; 123) - 13,95m² + 19,5m²  
5. sala konferencyjna z zapleczem (nr pomieszczeń 111 lub 108) – 103,6m²  
6. parapety podokienne na schodach;  

Poziom I - strona zachodnia:  
1. ciągi komunikacyjne i schody – 104,92m²  
2. toalety dla publiczności – 100,12m²  
3. szatnie zawodników (nr pomieszczeń 154; 160) – 53,41m² + 48,9m²  
4. parapety podokienne na schodach;  

Poziom II - obie strony:  
1. toalety dla niepełnosprawnych (nr pomieszczeń 231; 241) – 10,0m²  
2. pomieszczenia kasowe hali (nr pomieszczeń 221; 240) - 16m²  
3. hole, lady i szatnie – 874,0m²  
4. ciągi komunikacyjne wokół bandy wraz z przedsionkiem bram wjazdowych – 203,0m²  
5. posadzka cementowa wokół parkietu boiska wraz z powierzchniami pod trybunami 

teleskopowymi - 458,13m²  
6. trybuny teleskopowe z siedzeniami – 230,0m²  
7. konstrukcja bandy  
8. drzwi wejściowe do holi i przedsionków kasowych, 
9. boisko – ok. 1 100,0m²;  

Poziom III - obie strony:  
1. schody wewnętrzne trybun – 300,0m²  
2. schody zewnętrzne trybun z tyłu hali – strona wschodnia oraz zachodnia – 160,0m²  
3. parapety podokienne  
4. trybuny z siedzeniami – 1504,0m²  
5. szyby ochronne trybun  
6. szyby balustrad  
7. antresola tj.pom.302; Biuro Zawodów; sala VIP; pomost; sala „Super VIP” oraz schody na  

lodowisko – 100,0m².  
  
Powierzchnia szyb elewacyjnych - obie strony (wewnątrz i na zewnątrz) ok. 900m². 
Powierzchnia szyb balustrad - ok.  41,0m² x 2 = 82,0m² 
Powierzchnia szyb ochrona trybun - 37,0m² x 2  = 74,0m². 
 
Zakres obowiązków Wykonawcy: 
 
I. PEŁNIENIE CODZIENNEGO DYŻURU  
Pełnienie codziennego dyżuru przez 1 osobę, średnio 40h tygodniowo - praca we wszystkie dni   
tygodnia, do ustalenia z Zamawiającym, zgodnie z przekazywanym grafikiem czasu pracy. 
Grafik czasu pracy będzie przekazywany Wykonawcy lub wyznaczonej osobie drogą elektroniczną   
w każdą sobotę na kolejny tydzień, z zakresem prac według bieżących potrzeb. 
 
 
II. SPRZĄTANIE PO IMPREZACH 
Sprzątanie po imprezach musi być realizowane bezpośrednio po imprezie a zakończone do 6:00 rano  
dnia następnego. W szczególnych przypadkach (tj. jeżeli event skończył się o godzinie 2:00 w nocy), 
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czas ten może być wydłużony do godziny 10:00. 
Zakres prac: 
1)     Trybuny, hole, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe: 

a) zawieszanie i wynoszenie do kontenerów pełnych worków ze śmieciami, 
b) pozbieranie do worków i wyniesienie z hali do śmietnika posegregowanych śmieci, 
c) pozamiatanie, a następnie umycie podłóg na trybunach, ciągach komunikacyjnych, 

holach, otoczeniu płyty boiska odpowiednim płynem w zależności od rodzaju posadzki, 
d)   pozamiatanie, a następnie umycie schodów do pomieszczeń szatniowych i toalet   
      ogólnodostępnych, schodów na trybuny (z holu oraz schodów będących częścią  
      składową trybun), 
e)   przetarcie z kurzu siedzeń, oparć i konstrukcji fotelików na trybunach stałych  
      i teleskopowych, 
f)    przetarcie z kurzu i brudu blatów szatni, parapetów i murków z glazury, 
g)   utrzymanie w czystości cokolików przy podłodze, 
h)   utrzymanie w czystości skrzydeł drzwiowych, a w szczególności szyb w drzwiach, 
i)    usunięcie przeterminowanych plakatów i innych ogłoszeń nie związanych z działalnością  
      Hali Orbita. 
 

2)   Toalety: 
a)   pozamiatanie i umycie podłóg odpowiednimi płynami oraz dezynfekcja tych powierzchni, 
b)   umycie umywalek, misek ustępowych (także desek) odpowiednimi płynami i dezynfekcja  
      ich (nie dopuszczając do powstawania osadu z kamienia), 
c)   umycie baterii (nie dopuszczając do powstania osadu z kamienia), 
d)   mycie glazury na ścianach, 
e)   zalanie kratek ściekowych wodą z płynem dezynfekującym, 
f)    uzupełnienie mydła w płynie, papieru toaletowego i kostek zapachowych, 

             g)   sprawdzenie i wymiana, w razie potrzeby, odświeżaczy żelowych, 
h)   wymiana raz w miesiącu odświeżaczy żelowych w pisuarach. 

 
3)  Pomieszczenia szatniowe, kasowe, pomieszczenia na antresoli (sala konferencyjna, biuro  
     Zawodów, sala „Super VIP” oraz pomieszczenie nr 302): 

a)    pozamiatanie podłogi, umycie odpowiednim płynem, 
b)    umycie umywalek, misek ustępowych (także desek) odpowiednimi płynami i ich  
       dezynfekcja (nie dopuszczając do powstawania osadu z kamienia), 
c)    umycie baterii umywalkowych i natryskowych (nie dopuszczając do powstania osadu  
       z kamienia), 
d)    przetarcie kurzu na szafkach i pod szafkami, szafki po przetarciu mają być otwarte i tak  
       pozostawione na noc, 
e)    umycie kafli na ścianach, 
f)     umycie, przetarcie ławek (siedziska), 
g)    zalanie kratek ściekowych wodą z płynem dezynfekującym lub ewentualnie usunięcie  
       z odpływów liniowych pod prysznicami zanieczyszczeń (mydło, włosy), 
h)    odkurzenie wykładziny, 
i)     starcie kurzu z mebli i parapetów, 
j)     opróżnienie koszy na śmieci, usunięcie plakatów i wywieszek na drzwiach i ścianach, 
k)    pozamiatanie i umycie podłogi pomostu antresoli oraz schodów, 
l)     uzupełnienie papieru toaletowego, mydła oraz ręczników papierowych typu zz, 

            m)    w razie potrzeby, wyczyszczenie mebli tapicerowanych oraz wykładziny podłogowej  
                    (powierzchnia ok 50 m²) w salach VIP, 
             n)    w razie potrzeby, umycie lodówki w Sali VIP i Super VIP , 

o)    umycie luster. 
Konserwacja i czyszczenie powierzchni boiska w zależności od dyscypliny sportu (parkiet mobilny lub 
wykładzina sportowa Taraflex) powinna być prowadzona ze szczególną ostrożnością i przy użyciu 
środków czystości przeznaczonych do wymienionych powierzchni. 
Na w/w powierzchniach występują między innymi zabrudzenia tradycyjne oraz zatarcia od butów 
sportowych, pozostałości po kleju do piłki ręcznej, taśm klejących i reklam. 
Odkurzanie wykładziny ochronnej Tarket (powierzchnia ok. 1200m²), zakładanej podczas eventów. 
Wykonawca, przy każdym sprzątaniu, zapewni dodatkową dezynfekcję powierzchni dotykowych. 
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III. USŁUGI WYKONYWANE OKRESOWO: 
Zakres prac: 

a)     umycie szyb oddzielających trybuny od płyty boiska – jeden raz w tygodniu, 
b)     umycie wszystkich szyb w drzwiach – jeden raz w miesiącu, 
c)     umycie szyb w balustradach schodów – jeden raz w miesiącu, 
d)     umycie ścian wykonanych z glazury (szatnie, umywalnie, toalety, ścianki i murki w hali) –  
        jeden raz w miesiącu, 
e)     utrzymanie w czystości grzejników, dotyczy całego obiektu – jeden raz w miesiącu, 
f)      mycie przeszkleń wewnątrz hali – jeden raz na kwartał, 
g)     odkurzanie ścian fakturowych w kolorze czarnym (zejścia do toalet) – jeden raz na  
        kwartał, 
h)     mycie szklanych ścian hali wewnątrz i na zewnątrz - dwa razy w roku (w miesiącach: maj  
        i listopad), 
i)  mycie podłóg ceramicznych i wyłożonych gumą przy użyciu maszyny szorująco- 

                    zbierającej – jeden raz na dwa tygodnie. 
 
 
Wykonawca będzie wykonywał usługę „Sprzątanie po imprezach” na zlecenie Zamawiającego. 
Zamawiający będzie wysyłał zlecenie e-mailowo na adres Wykonawcy lub SMS-em na podany numer, 
w każdy poniedziałek na następne 7 dni, osobie wyznaczonej przez Wykonawcę. 
Zmiany w harmonogramie sprzątań mogą być wprowadzane przez Zamawiającego z min 48 godz. 
wyprzedzeniem. 
 
Średnia miesięczna ilość sprzątań po imprezach w hali „Orbita” (poza codziennym dyżurem) 
wynosi 8 razy. 
W miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień, czyli w tzw. okresie „poza sezonem halowym”, ze względu 
na znikomą ilość imprez organizowanych w hali „Orbita”, ilość sprzątań może wynosić 1-2 w miesiącu 
lub może ich nie być wcale. W pozostałych miesiącach, w momencie największej ilości imprez, może 
być ich maksymalnie 14 razy. 
 
Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia będzie używał własnych środków czystości. 
Wykonawca musi stosować chemiczne środki czystości zgodnie z ich przeznaczeniem. Środki 
czystości muszą posiadać karty charakterystyki, które będą do wglądu na żądanie Zamawiającego, 
bądź instytucji kontrolujących stan sanitarny obiektu. Środki czystości muszą posiadać etykiety i opisy 
w języku polskim. 
Karty charakterystyki muszą posiadać te środki czystości, dla których jest to  
wymagane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1907/2006 ze zmianami. 
Wykonawca zapewni mydło w płynie (dozowniki na mydło dolewane), worki na śmieci, papier 
toaletowy bielony min. dwuwarstwowy (dozowniki na duże rolki), ręczniki papierowe (dozowniki na 
ręczniki składane typu zz oraz w rolce), zapachy żelowe do pisuarów oraz żelowe odświeżacze 
powietrza. 
Dozowniki i środki do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający. 
Wykonawca musi zobowiązać się do wykonywania usługi z należytą starannością, przy zachowaniu 
obowiązujących przepisów bhp i ppoż. i ponosić pełną odpowiedzialność za uchybienia stwierdzone 
podczas kontroli związanych z wykonanymi usługami. 
 
Wykonawca powinien dysponować co najmniej 5 osobami (jednorazowo, po imprezach w hali, usługę 
sprzątania powinno wykonywać od 5 do 6 osób) przeszkolonymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Osoby wykonujące przedmiot zamówienia muszą być ubrani w jednolitą odzież z widoczną nazwą 
firmy. 
 
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) odkurzacz piorący – 1 sztuka, 
b) odkurzacz przemysłowy – 2 sztuki, 
c) maszyna szorująco-zbierająca – 1 sztuka, 
d) urządzenie do czyszczenia parą – 1 sztuka, 
e) sprzęt do mycia okien – 1 komplet, 
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f) urządzenie do mycia szyb na wysokościach lub aktualna umowa z firmą zajmującą się 
myciem szyb na wysokościach. 

Urządzenia muszą być na stałym wyposażeniu w obiekcie i podlegać weryfikacji Zamawiającego. 
   
Wykonawca pokryje wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego w okresie wykonywania 
przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający będzie egzekwował następujące kary umowne od Wykonawcy: 

        b)   w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za dany 1 miesiąc za sprzątanie obiektu – w razie  
              uchybień w czystości stwierdzonych przez Sanepid, 
        c)   w wysokości 1/20 wartości wynagrodzenia brutto za dany 1 miesiąc za każdy dzień  
              nieobecności osoby pełniącej codzienny dyżur na obiekcie,  
        d)  1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde niewykonanie w ustalonym terminie  
              zleconej usługi sprzątania po imprezach, 
       e)  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każde wykonanie w niepełnym zakresie usługi  
            sprzątania po imprezach. 
Kary będą egzekwowane na podstawie not wystawionych przez Zamawiającego (na podstawie 
protokołu sporządzonego przez kierownika hali „Orbita” z dołączoną dokumentacją zdjęciową) i będą 
potrącane przy zapłacie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
Informacje o nierealizowaniu zlecanych usług będą na bieżąco przesyłane przez Zamawiającego na 
adres e-mailowy Wykonawcy lub listem poleconym. 
 
Przed przygotowaniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej obiektu.  
 
Do kontaktów z wykonawcami: 
p. Tomasz Pilch, tel. 71 73 88 222, 605 76 79 42 
 
 
2.  Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9 
 
 
 


