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Załącznik Nr 1 
 

I OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa – sprzątanie, czyli wykonywanie wszystkich  
       czynności związanych z utrzymaniem czystości, Centrum Treningowego Nr 6  
       przy al. Gen. Hallera 81 we Wrocławiu. 
 
1.1. Obowiązkiem utrzymania czystości objęte będą: 
 
      - kondygnacja 1: 

-korytarz - 8,80m² 
-toaleta damska - 14,30m² 
-szatnia damska - 15,00m² 
-pomieszczenie gospodarcze - 5,70m² 
-szatnia męska - 24,8m² 
-toaleta męska - 15,8m² 

 
- parter : 

- hala sportowa - 330,19m² 
- zaplecze hali - 59,11m² 
- biuro 1 - 10,21m² 
- biuro 2 - 17,34m² 
- kriokomora - 38,10m² 
- korytarz, klatki schodowe - 41,26m² 
- 2 gabinety masażu 
- sala treningowa 
 

        - piętro Profilaktyka Kręgosłupa : 
- sala główna - 68,76m² 
- sala zabiegowa - 35,28m² 
- pomieszczenie rehabilitantów - 13,69m² 
- zaplecze szatniowo – sanitarne męskie - 17,82m² 
- zaplecze szatniowo – sanitarne damskie - 31,63m² 
- korytarz, klatka schodowa - 25,36m² 
 

           - okna, szyby we wszystkich pomieszczeniach, bez hali sportowej.  
 
1.2. Usługa sprzątania powinna być wykonywana według następującego grafiku: 

a) od poniedziałku do piątku : 
- w przedziale czasowym w godzinach 22.00 – 9.00.  
 
Dodatkowo : 
1)  1 raz w okresie obowiązywania umowy (tj. w okresie 12 miesięcy), po uzgodnieniu terminu 
z kierownikiem obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany do maszynowego doczyszczenia 
podłóg i położenia nowych, odpowiednich polimerów w następujących salach; 

a) Profilaktyki Kręgosłupa, kriokomory z gabinetem, 

b) hali sportowej, 

c) hollu, ciągów komunikacyjnych, wszystkich szatni i łazienek – tzn. wszystkich pomieszczeń 
z kaflami na podłodze. 

 

2) 3 razy w okresie obowiązywania umowy (tj. 2x w okresie 12 miesięcy) po uzgodnieniu 
terminu z kierownikiem obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany do mycia okien we 
wszystkich pomieszczeniach, z wyłączeniem hali sportowej.  

3) 1 raz w roku (tj. w okresie wakacji) doczyszczanie hali sportowej znajdującej się na 
parterze. 
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego Wykonawca bardzo dokładnie 
doczyści (intensywnie dosprząta) halę sportową – inspekcja Sanepidu. 
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4) 2 raz w roku (tj. w okresie ferii zimowych i wakacji – sobota, niedziela) doczyszczanie 
maszyn i sprzętu znajdującego się na sali Profilaktyki Kręgosłupa.  

 

 
1.3. Usługa sprzątania powinna być wykonywana przez Wykonawcę codziennie przez minimum   
       1 osobę. Prace te powinny być wykonane codziennie przez okres minimum 6 godzin. 
 
1.4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do osób wykonujących przedmiot zamówienia: 
       1) Wykonawca powinien dysponować co najmniej 1 osobą przeszkoloną w zakresie  
           przepisów BHP i bezwzględnie posiadającą (wymóg nałożony odpowiednimi przepisami)  
           aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. 
           Książeczki te Wykonawca okaże Zamawiającemu na każde jego żądanie. 
       2) W związku z bezpieczeństwem obiektu, odpowiedzialnością materialną i koniecznością  
           przekazania informacji do działu monitoringu firmy chroniącej obiekt, Wykonawca, po wybraniu        
           jego oferty jako najkorzystniejszej, dostarczy dane  osób, które będą wykonywały przedmiot  
           zamówienia. 
       3) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia ciągłej pracy osób wykonujących przedmiot  
           zamówienia.  
           W przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego Wykonawca będzie zobowiązany do 
           pisemnie poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i dokonania stosownego zastępstwa. 
       4) W okresie wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga bezwzględnego zakazu  
           palenia papierosów na terenie całego obiektu. 

   
1.5. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminu obiektu. W szczególności nie 
wprowadzania postronnych osób, bez wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
1.6. Sprzęt do sprzątania zabezpiecza Wykonawca. 
 Ilość i jakość sprzętu do sprzątania musi zapewnić świadczenie usługi na wysokim poziomie. 
 Sugerowany sprzęt do wykonywania przedmiotu zamówienia: 
 
  1) zestaw wózków na plastikowym stelażu z prasą wyciskową,–  1 sztuka, 
  2) odkurzacz przemysłowy, do prac na sucho i mokro z kompletem ssaw – 1 sztuka, 
  3) szczotki, zmiotki – min 2 komplety, 
  4) sprzęt  do mycia okien na teleskopach – 1 komplet, 
  5) kije i stelaże do mopów (stelaże płaskie, min. 45cm) – 2 komplety. 
  Mopy muszą być wyłącznie z mikrofibry, w ilości zapewniającej utrzymanie czystości. 
 
1.7. Chemiczne środki czystości  zabezpiecza Wykonawca. 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości środków chemicznych. 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania chemicznych środków 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. 

Środki  chemiczne powinny być produktami przeznaczonymi do profesjonalnego  użytku. Wyłącznie 
chemia zbiorcza, koncentraty. Powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju posadzek na obiekcie, 
tj.:  

a) posadzka linoleum – pH 10-11 (dobre właściwości usuwania śladów gumowych po 
obuwiu sportowym), 

b) posadzki zabezpieczone powłokami  polimerowymi – pH  7  (dobre właściwości 
odtłuszczające), 

c) kafle – pH  12-14,  produkty oparte na bazie krzemianów, do powierzchni 
mikroporowatych, 

d) podłoga drewniana – pH 7 – preparat powinien zawierać środki konserwujące do drewna 
np. na bazie wosków, a jednocześnie powinien zostawiać warstwę antypoślizgową  ( nie 
sidolux ),  

 
e) sanitariaty – pH 1-3,  oparty na bazie kwasów organicznych lub nieorganicznych 
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(posiadający bardzo dobre właściwości usuwania kamienia, nalotów z mydeł,żeli i uryny). 
            Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości tych środków . 
 
1.8. Środki utrzymania higieny zabezpiecza Wykonawca .Środki te powinny spełniać wysokie  
       standardy jakościowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości tych środków . 
       Są to: 
      a)    Papier toaletowy – rolka szer. 19cm,  biały celulozowy, 2 warstwowy dobrej jakości. 
      b)    Ręczniki papierowe – w rolce szer. 19cm, centralnego dozowania, dobrej jakości, dobrze  
             chłonny, rozmiar  wyłącznie Maxi.   

c) Ręczniki papierowe składane Z-Z, w kartonie, szer. ok 23cm, dobrej jakości, dobrze chłonny, 
d) Mydło w płynie – białe,  gęste,  o świeżym zapachu, opakowanie 5L,  dobrej jakości.  
e) Mydło antybakteryjne w płynie, dobrej jakości  
f) Woreczki higieniczne –, do wkładów typu Merida, dobrej jakości. 
g) Środek do dezynfekcji tapicerki, na przyrządach do ćwiczeń, karimat, piłek do ćwiczeń, 

             uchwytów (stosowany zarówno przez personel sprzątający jak i przez klientów podczas  
             ćwiczeń). 
         Ze względu na negatywny  wpływ dezynfekcji alkoholowej, aldehydowej, chlorowej na tapicerkę  
         urządzeń Zamawiający dopuszcza do jej dezynfekcji  preparaty oparte na technologii wody  
         utlenionej. Preparaty te zapewniają szybki czas reakcji, zgodny z atestami. Są one  
         nieszkodliwe dla zdrowia. 
 
1.9.    Wykonawca pokryje wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego w okresie  
 wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 
1.10.   1 raz w tygodniu (w godzinach porannych), w całym okresie wykonywania przedmiotu 
zamówienia, przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel Zamawiającego (kierownik obiektu lub       
osoba przez niego wskazana) będą dokonywać wspólnej inspekcji w zakresie jakości świadczonej 
usługi sprzątania. Z każdej inspekcji zostanie spisana notatka, podpisana przez obie strony. Notatki te 
będą podstawą do sporządzenia comiesięcznego protokołu wykonanych usług. 
 
1.11.  Za nieprzestrzeganie regulaminu obiektu oraz za niewykonanie któregokolwiek z punktów  
szczegółowo opisanego przedmiotu zamówienia Zamawiający obciąży Wykonawcę następującymi 
karami pieniężnymi (na podstawie załączonej notatki z inspekcji): 
400,00 zł (słownie: czterysta złotych) za: 
       - każde nieposprzątanie jednego pomieszczenia, 
       - każde niezamknięcie okna w którymkolwiek z pomieszczeń wymienionych w pkt 1.1., 
       - każde niewyłączenie oświetlenia w którymkolwiek z pomieszczeń wymienionych w pkt 1.1., 
       - niedostarczenie, przed rozpoczęciem prac, aktualnych książeczek do celów sanitarno- 
         epidemiologicznych pracowników Wykonawcy, którzy będą wykonywali przedmiot zamówienia, 
       - niepoinformowanie o zmianie pracowników Wykonawcy, w terminie 12 godzin od powzięcia  
         takiej wiedzy przez Wykonawcę i nie podaniu ich danych personalnych, 
800,00 zł (słownie: osiemset złotych) za: 
         - każde niewyłączenie klimatyzacji/wentylacji w którymkolwiek z pomieszczeń wymienionych w  
           pkt 1.1., 
         - każde niezałączenie któregokolwiek z alarmów w momencie opuszczania obiektu, 
         - każde nie zamknięcie obiektu. 

 
1.12. Wykonawca (tj. osoby bezpośrednio wykonujące usługę sprzątania) przed przystąpieniem do 
wykonywania przedmiotu umowy zostanie zapoznany przez kierownika Centrum Treningowego Nr 6 z 
obiektem i dokładnym charakterem prac. 

 
 
1.13. Szczegółowy zakres prac w obiekcie WCT 6:  
 

Rodzaj czynności:  Częstotliwość:  

Sale Profilaktyki Kręgosłupa:   

Odkurzenie, pozamiatanie a następnie umycie mopem podłogi odpowiednim 
płynem  

Codziennie  



 

ZP/7/2021                                                                                                                 Załącznik nr 1 

4 

Rodzaj czynności:  Częstotliwość:  

Wyczyszczenie urządzeń, maszyn, łóżek (drabinek, ławek, poręczy, nóg i stojaków 
itp.) oraz dokonanie dezynfekcji tych urządzeń  

Codziennie  

Umycie piłek, karimat, tapicerki przyrządów, drabinek - a następnie dezynfekcja 
odpowiednim płynem, 

Codziennie  

Wyczyszczenie powierzchni szklanych (lustra,części szklane maszyn, okna), 
plastikowych (wieża, głośniki, blat recepcji, stoliki, parapety, itp.), przetarcie kurzu 
z kwiatów 

Codziennie  

Doczyszczanie sal Profilaktyki Kręgosłupa  2 razy w roku ( termin 
do uzgodnienia, 
sobota-niedziela)  

Hala sportowa:   

Odkurzenie, pozamiatanie a następnie umycie mopem podłogi odpowiednim 
płynem  

Codziennie – w okresie 
od 01.09. do 25.06.; 
w pozostałym okresie 
(wakacje letnie) – 1 raz 
w tygodniu 

Wyczyszczenie urządzeń (drabinki, ławki, pod ławkami, poręcze, kaloryfery,itp.) 
oraz pozbieranie wszystkich butelek 

Codziennie – w okresie 
od 01.09. do 25.06.; 
w pozostałym okresie 
(wakacje letnie) – 1 raz 
na 2 tygodnie 

Kompleksowe doczyszczanie hali, metalowych elementów sufitu, wentylacji, rur, 
drabinek znajdujących się na wysokości oraz sprzętów  

1 razy w roku (okres  
wakacji)  

Sprzątanie balkonów nad halą sportową oraz kosza na ścianie 1 raz w tygodniu - w 
okresie od 01.09. do 
25.06.; 
w pozostałym okresie 
(wakacje letnie) – 1 raz 
na 2 tygodnie  

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego Wykonawca bardzo dokładnie doczyści 
(intensywnie dosprząta) halę sportową – inspekcja Sanepidu. 
 

Kriokomora :   

Odkurzenie, pozamiatanie i umycie podłóg odpowiednim płynem, odkurzenie 
dywaników  

Codziennie 

Mycie kriokomory ( wyczyszczenie drzwi oraz przeszkleń, umycie podłogi i 
ościeżnic, wytarcie ścian drewnianych do sucha z zawilgocenia) bez możliwości 
dopuszczenia zamoczenia powierzchni drewnianych ścian  

Codziennie 

Wyczyszczenie powierzchni szklanych (drzwi szklane, okna) oraz stolik, biurka, 
łóżko, krzesła, parapetów 

Codziennie 

 Umycie umywalek, miski ustępowej (także deski ) odpowiednimi płynami i      
dezynfekcja ich (nie dopuszczenie do powstawania osadu z kamienia), 

Codziennie 

 Umycie baterii umywalkowych (nie dopuszczając do powstawania osadu z  
kamienia) 

Codziennie 

 Mycie glazury na ścianach wokół umywalek, misek ustępowych Codziennie 

 Umycie ścian wykonanych z glazury w toalecie (nie dopuszczając do 
powstawania  osadu z kamienia) 

1 raz w tygodniu  

Mycie kanałów w toaletach 1 raz w tygodniu  

Nałożenie polimeru na podłogę 1 raz w roku 



 

ZP/7/2021                                                                                                                 Załącznik nr 1 

5 

Rodzaj czynności:  Częstotliwość:  

Biura, Gabinety Masażu, Sala treningowa  

Odkurzanie i mycie podłogi, wytarcie kurzy z biurek, szafek, parapetów Codziennie 

Wyczyszczenie powierzchni szklanych - lustra codziennie 

Wyczyszczenie urządzeń, maszyn, łóżek oraz dezynfekcja odpowiednim płynem 1 raz w tygodniu 

Klatki schodowe, hole, ciągi komunikacyjne :   

Odkurzenie podłóg a następnie umycie odpowiednim płynem Codziennie  

Utrzymanie w czystości cokolików przy podłodze Codziennie 

Wyczyszczenie szklanych, przeszkleń wewnętrznych i plastikowych 
(krzesełka,itp)  

Codziennie 

Utrzymane w czystości skrzydeł drzwi oraz pojemników na śmieci Codziennie 

Wytrzepanie wycieraczek przy wejściach, utrzymanie ich w czystości Codziennie 

Utrzymanie w czystości grzejników (dot. całego obiektu) 1 raz w tygodniu 

Dokładne mycie krzeseł plastikowych z całego obiektu  1 raz w roku 

Toalety i natryski :   

Okurzenie, pozamiatanie i umycie podłóg odpowiednimi płynami oraz dezynfekcja tych powierzchni 
Pomieszczenia przy salach Profilaktyki Kręgosłupa na I-szym piętrze – codziennie. 
Pomieszczenia przy sali ćwiczeń kondygnacja  -1 – w okresach styczeń-czerwiec i wrzesień- grudzień 
codziennie; w okresie lipiec-sierpień wg potrzeby jednak nie rzadziej niż 2 raz w tygodniu. 

Umycie umywalek, misek ustępowych (także desek ) i pisuarów odpowiednimi płynami i dezynfekcja 
ich.(nie dopuszczenie do powstawania osadu z kamienia). 
Pomieszczenia przy salach Profilaktyki Kręgosłupa na I-szym piętrze – codziennie. 
Pomieszczenia przy sali ćwiczeń kondygnacja  -1 – w okresach styczeń-czerwiec i wrzesień- grudzień 
codziennie; w okresie lipiec-sierpień wg potrzeby jednak nie rzadziej niż 2 raz w tygodniu. 

Umycie baterii natryskowych i umywalkowych (nie dopuszczając do powstawania osadu z kamienia). 
Pomieszczenia przy salach Profilaktyki Kręgosłupa na I-szym piętrze – codziennie. 
Pomieszczenia przy sali ćwiczeń kondygnacja  -1 – w okresach styczeń-czerwiec i wrzesień- grudzień  
codziennie; w okresie lipiec-sierpień wg potrzeby jednak nie rzadziej niż 2 raz w tygodniu. 

Mycie glazury na ścianach wokół umywalek, misek ustępowych i pisuarów   
Pomieszczenia przy salach Profilaktyki Kręgosłupa na I-szym piętrze – codziennie. 
Pomieszczenia przy sali ćwiczeń kondygnacja  -1 – w okresach styczeń-czerwiec i wrzesień- grudzień 
codziennie; w okresie lipiec-sierpień wg potrzeby jednak nie rzadziej niż 2 raz w tygodniu. 

Umycie ścian wykonanych z glazury w kabinach natryskowych i toaletach (nie 
dopuszczając do powstawania osadu z kamienia) oraz ścian pomiędzy kabinami 

1 raz w tygodniu  

Mycie kanałów w natryskach i toaletach. 1 raz w tygodniu  

Pomieszczenia szatni damskich i męskich :   

Odkurzenie, pozamiatanie i umycie podłóg odpowiednim płynem,  
Pomieszczenia przy salach Profilaktyki Kręgosłupa na I-szym piętrze – codziennie. 
Pomieszczenia przy sali ćwiczeń kondygnacja  -1 – w okresach styczeń-czerwiec i wrzesień- grudzień  
codziennie; w okresie lipiec-sierpień wg potrzeby jednak nie rzadziej niż 2 raz w tygodniu.  

Wyczyszczenie szafek i pod szafkami oraz umycie szafek wewnątrz - dot. szafek 
dla klientów 

Codziennie 

Umycie, przetarcie ławek ( siedziska i nogi) 
Pomieszczenia przy salach Profilaktyki Kręgosłupa na I-szym piętrze – codziennie. 
Pomieszczenia przy sali ćwiczeń kondygnacja  -1 – w okresach styczeń-czerwiec i wrzesień- grudzień  
codziennie; w okresie lipiec-sierpień 1 raz w tygodniu. 

Wyczyszczenie powierzchni szklanych, plastikowych (lustra, pojemniki na środki czystości papier, mydło, 
itp.) 
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Rodzaj czynności:  Częstotliwość:  

Pomieszczenia przy salach Profilaktyki Kręgosłupa na I-szym piętrze – codziennie. 
Pomieszczenia przy sali ćwiczeń kondygnacja  -1 – w okresach styczeń-czerwiec i wrzesień- grudzień  
codziennie; w okresie lipiec-sierpień 1 raz w tygodniu. 

Pomieszczenie gospodarcze, magazynek:   

Pozamiatanie i umycie podłóg odpowiednim płynem, przetarcie kurzu na biurku i 
szafkach 

Codziennie 

Kompleksowe umycie okien w całym obiekcie ( dotyczy wszystkich 
pomieszczeń, bez hali sportowej) Marzec/kwiecień; czerwiec/lipiec; 
październik/listopad 

3 raz w roku 

Podlewanie kwiatów w całym obiekcie  1 raz w tygodniu  

Opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków w całym obiekcie  Codziennie 

Zamiatanie przed wejściem do budynku, tarasu, schodów i chodnika od 
furtki na całej długości przed budynkiem 

Codziennie  

Kompleksowe, maszynowe czyszczenie podłóg z kaflami w całym obiekcie  1 raz w roku 
 
 
Przed przygotowaniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej obiektu.  
 
Do kontaktów z wykonawcami - kierownik Centrum Treningowego Nr 6  
p. Magdaleną Wiśniewską-Huczak, tel. 691 495 921 
 
 


