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Załącznik Nr 1 
 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
Przedmiotem zamówienia jest usługa – sprzątanie, czyli wykonywanie wszystkich  
czynności związanych z: 

  utrzymaniem czystości Centrum Treningowego Nr 3 przy ul. Krajewskiego 2  
      we Wrocławiu, 
  odśnieżaniem i posypaniem mieszanką drogową chodników i wejść do budynku oraz  
      wejść do szatni zewnętrznych Centrum Treningowego nr 3 przy ul. Krajewskiego 2  
      we Wrocławiu. 

  
 
1. Obowiązkiem utrzymania czystości objęte będą: 

- hala sportowa - 360m² 
- sala ćwiczeń siłowych, cardio – 163m² + sprzęt znajdujący się w salach 
- recepcja, klatka schodowa, ciągi komunikacyjne – 50m² 
- toalety + natryski (węzeł damski – 6 m², węzeł męski – 2 x 12,8m²) 
- pomieszczenia szatniowe (damskie – 8,4m², męskie – 12,8m² + 16,39m²) oraz szafki tam się  
  znajdujące 
- szatnie piłkarskie tzw. kontenery szatniowe (na zewnątrz budynku głównego) – 2 sztuki,  
  powierzchnia – 55m² 
- zaplecze socjalne: szatnia pracownicza – 8m² oraz toaleta służbowa + ciągi komunikacyjne  
  w tym zapleczu – 12,5m² 
- magazyn sportowy – 3,6m² 
- wiatrołap – 4m² + wejście przed wiatrołapem w promieniu 4m 
- okna, szyby we wszystkich drzwiach i pomieszczeniach 
 

2. Obowiązkiem odśnieżania objęte będą: 
 1) chodnik zewnętrzny przylegający do Centrum przy ul. Krajewskiego, o łącznej długości 65m  
       i szerokości 2,5m, 
 2) chodniki wewnętrzne o długości 60m (liczonej od wejścia na teren centrum do wejścia do  
       budynku oraz od wejścia do budynku do wejścia do szatni zewnętrznych) i o szerokości do  
       odśnieżenia 1,5m, 
 3) czas odśnieżania:  
     - w przypadku opadów nocnych i porannych – chodniki muszą być bezwzględnie odśnieżone  
         do godz. 7:30, 
     - w przypadku opadów dziennych i całodziennych, po max 1 godzinie od rozpoczęcia opadów, 
4) piasek i sól – mieszankę drogową do posypywania chodników zapewnia Zamawiający. 

Zakłada się, że odśnieżanie zajmuje max 1 godzinę pracy, w formie ręcznego odśnieżania.  
Do porównania ofert przyjmuje się 16 odśnieżań w okresie trwania umowy, tj.:  
- listopad – 1 raz,  
- grudzień - 4 razy,  
- styczeń - 5 razy,  
- luty - 5 razy,  
- marzec - 1 raz. 
Faktyczna ilość odśnieżań będzie ewidencjonowana i Wykonawca otrzyma miesięczną zapłatę 
uwzględniającą tę ilość, według zaoferowanej jednostkowej ceny za 1 odśnieżanie. 
  
3. Prace dodatkowe: 
1)  1 razy w okresie obowiązywania umowy, w terminie ustalonym z Zamawiającym, Wykonawca 
będzie zobowiązany do maszynowego doczyszczenia podłóg i położenia nowych, odpowiednich 
polimerów w następujących salach: 
a) ćwiczeń siłowych i cardio,  
b) hali sportowej. 

                        
Doczyszczenie i położenie polimeru na sali ćwiczeń na I piętrze, wiąże się z obowiązkowym 
wyniesieniem, przez Wykonawcę, całego sprzętu z sali ćwiczeń siłowych i cardio na halę sportową. Za 
ewentualne uszkodzenie sprzętu, ścian i innego wyposażenia Centrum, powstałe podczas tego 
zadania, odpowiada Wykonawca. 
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2) Po wykonaniu doczyszczania podłóg (dot. hali i sali) i położeniu polimerów, Wykonawca będzie 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu informację (dokumentację) dotyczącą położonego polimeru. 
 
3) 3 razy w okresie obowiązywania umowy (tj. 3x w okresie 12 miesięcy) Wykonawca będzie 
zobowiązany do mycia okien we wszystkich pomieszczeniach, z wyłączeniem hali, wg terminów 
uzgodnionych z Zamawiającym. 

 
4) 2 razy w okresie obowiązywania umowy (tj. 2x w okresie 12 miesięcy) Wykonawca będzie 
zobowiązany do mycia okien w hali sportowej, wg terminów uzgodnionych z Zamawiającym. 
 
5) Prace maszynowego doczyszczenia podłóg i położenia polimerów oraz mycia okien będą 
potwierdzane odpowiednim protokołem, którego treść stanowi Załącznik Nr 2 do wzoru umowy. 
         
4. Zamawiający sugeruje, aby przedmiot zamówienia wykonywany był przez 2 osoby, w czasie 
określonym w pkt 5. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, przez minimum 4 godziny dziennie. 
 
 
5. Sugerowany zakres prac i podział czasowy (w godzinach 22.30 – 2.30): 

22:30 – rozpoczęcie pracy, przygotowanie sprzętu i materiałów do pracy. 
 
1 osoba: 
a) - sprzątanie hali sportowej: 22:30-23:30 (odkurzanie + ręczne dosprzątanie + mycie maszyną) 
- złożenie sprzętu (maszyny do czyszczenia): 23:30-23:45 
- sprzątanie magazynku sportowego przy hali: 23:45-00:15 
W miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień – 3 x w tygodniu – w dniach do ustalenia 
z Zamawiającym; w pozostałych miesiącach – codziennie.  
 
b) - sprzątnie szatni, natrysków, toalet – damskiej i męskich: 0:15-1:30 
W miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień – sprzątanie od poniedziałku do soboty 
(bez sprzątania z niedzieli na poniedziałek); w pozostałych miesiącach – codziennie 
 
c) - sprzątanie jednej szatni piłkarskiej tzw. kontenerów: 1:30-2:30 
W miesiącach: lipiec i sierpień oraz styczeń i luty – 2 x w tygodniu – w dniach do ustalenia z 
Zamawiającym; w pozostałych miesiącach – codziennie.  
 

 
1 osoba: 
a) - sprzątanie sali fitness/ćw. Siłowych: 22:30-00:00 
- sprzątnie ciągów komunikacyjnych, recepcji: 00:00-1:00 
- sprzątnie pomieszczenia szatni pracowniczej + toalety służbowej + ciągi komunikacyjne na    
  zapleczu: 1:00-1:30 
W miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień – sprzątanie od poniedziałku do soboty 
(bez sprzątania z niedzieli na poniedziałek); w pozostałych miesiącach – codziennie.  

 
b) - sprzątnie jednej szatni piłkarskiej tzw. kontenerów: 1:30-2:30 
W miesiącach: lipiec i sierpień oraz styczeń i luty – 2 x w tygodniu – w dniach do ustalenia z 
Zamawiającym; w pozostałych miesiącach – codziennie.  
 

 
6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do osób wykonujących przedmiot zamówienia: 
1) Wykonawca powinien dysponować co najmniej 2 (dwiema) osobami przeszkolonymi w zakresie 
przepisów BHP i bezwzględnie posiadającymi (wymóg nałożony odpowiednimi przepisami) aktualne 
książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.  
2) W związku z bezpieczeństwem obiektu, odpowiedzialnością materialną i koniecznością przekazania 
informacji do działu monitoringu firmy chroniącej obiekt, Wykonawca dostarczy dane osób, które będą 
wykonywały przedmiot zamówienia (imię nazwisko) w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 
3) Do wykazu osób, o którym mowa w ppkt 2 Wykonawca dołączy kserokopię zaświadczeń o 
odbytych przeszkoleniach z zakresu przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, z zakresu 
ochrony informacji niejawnych, aktualne książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.  
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4) 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. 

 
7. W okresie wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagać będzie bezwzględnego 
zakazu palenia papierosów na terenie całego obiektu. 
 
8. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminu obiektu. W szczególności nie 
wprowadzania postronnych osób, bez wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz do 
wykonywania usługi z należytą starannością, przy zachowaniu obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 
 
9. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy użyciu własnych: środków 
czystości, środków higienicznych oraz narzędzi i urządzeń technicznych. 
Sugerowany sprzęt, jakim powinien dysponować Wykonawca: 
 

1) maszyna czyszcząco-szorująca, dwutalerzowa, szerokość robocza min. 60 cm, max 80 cm ( w 
związku z szerokością drzwi w magazynie), pady z włókniny, zasilana akumulatorami (w związku 
z brakiem dostępu do gniazda prądowego na hali) – 1 sztuka, 

  
2) zestaw wózków dwuwiadrowych na plastikowym stelażu z prasą wyciskową – 2 sztuki, 
 
3) odkurzacz przemysłowy, do prac na sucho i mokro, z kompletem ssaw – 1 sztuka, 
  
4) szczotki, zmiotki – min. po 2 komplety, 
  
5) kije i stelaże do mopów (stelaże płaskie, składane, z możliwością wyciśnięcia mopa w wyciskarce, 

bez ściągania mopa ze stelaża min. 45cm) – 4 szt., 
  
6) mopy muszą być wyłącznie z mikrofibry, w ilości zapewniającej utrzymanie czystości, 
   
W/w sprzęt będzie oznakowany, tj. opisany, że właścicielem lub dysponentem jest Wykonawca. 

 
10. Chemiczne środki czystości zabezpiecza Wykonawca. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości środków chemicznych. 
 
Wykonawca będzie musiał stosować chemiczne środki czystości dobrej jakości, skuteczne w 
stosowaniu, powszechnie dostępne i używane na rynku, 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 bezwzględnie posiadać etykiety i opisy w języku polskim i posiadać karty 
charakterystyki. 
 
Środki chemiczne powinny być produktami przeznaczonymi do profesjonalnego użytku., bezpieczne 
dla każdej zmywalnej powierzchni, rozkładalne, nietoksyczne, posiadające właściwości 
odtłuszczająco-myjące. Wyłącznie chemia zbiorcza, koncentraty. Powinny być odpowiednio dobrane 
do rodzaju posadzek na obiekcie, tj.:  

- posadzka linoleum – pH 10-11 (dobre właściwości usuwania śladów gumowych po  
       obuwiu sportowym), 
- posadzki zabezpieczone powłokami polimerowymi – pH 7 (dobre właściwości  
       odtłuszczające), 
- kafle gresowe – pH 12-14, produkty oparte na bazie krzemianów, do powierzchni  
       mikroporowatych, 
- sanitariaty – pH 1-3, oparty na bazie kwasów organicznych lub nieorganicznych  
       (posiadający bardzo dobre właściwości usuwania kamienia, nalotów z mydeł i żeli uryny). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości tych środków. 
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Stosowane przez Wykonawcę środki czystości będą musiały odpowiadać wymogom ustawy z dnia 25 
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1203), tj. nie 
mogą zawierać substancji powodujących zagrożenie dla środowiska, zdrowia lub życia człowieka. 
Środki czystości i środki higieniczne będą dostarczane i uzupełniane według bieżących potrzeb w celu 
zapewnienia należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 
Wykorzystywane przez Wykonawcę środki czystości i środki higieniczne muszą być nowe, nie 
używane wcześniej, wolne od wad fizycznych, muszą posiadać parametry techniczne w pełni zgodne 
z parametrami określonymi w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w umowie. 
W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi spowodowanego stosowaniem 
nieodpowiednich środków czystości, narzędzi lub urządzeń technicznych Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do żądania od Wykonawcy zmiany środków czystości (w tym na wskazane przez 
Zamawiającego), narzędzi lub urządzeń technicznych. 
 
11. 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 – rolka szer. 19cm, biały, 2-warstwowy, dobrej jakości. 
- Ręczniki papierowe – w rolce szer. 14cm oraz 19cm, centralnego dozowania, dobrej jakości –  
       biały, dobrze chłonny. 
- Mydło w płynie – białe, gęste, o świeżym zapachu, opakowanie 5l, dobrej jakości.  
- Woreczki higieniczne – do wkładów typu Merida, dobrej jakości. 
- Odświeżacze powietrza – wkłady do elektronicznych odświeżaczy powietrza typu Merida  
        243ml (dopuszcza się stosowanie zamienników innych producentów).  
- 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. 

   Czas reakcji takiego środka musi bezwzględnie wynosić nie więcej niż 1 minuta. Zaleca się  
              stosowanie środka SanClearMed. 
 
12. Wykonawca pokryje wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego w okresie 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 
13. 
a) Jeden raz w tygodniu (w godzinach porannych, tuż przed otwarciem obiektu), 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. Pomocą w dokonaniu inspekcji będą odczyty z monitoringu kamer, które są zamontowane 
w obiekcie.  
b) Terminy inspekcji określonych w pkt a) zostaną wyznaczone przez Zamawiającego niezwłocznie po 
zawarciu niniejszej umowy. Nieuzasadniona nieobecność Wykonawcy w terminie określonym w pkt a) 
nie wstrzymuje czynności Zamawiającego, wówczas notatka zostaje podpisana jedynie przez 
Zamawiającego i Wykonawca nie będzie zgłaszał zastrzeżeń w tym zakresie. 
c) Notatki określone w pkt a) i b) będą podstawą do sporządzenia comiesięcznego protokołu 
wykonanych usług. Obowiązek sporządzenia w/w protokołu obciąża Wykonawcę. 
 
14. 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): 

  300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za: 
 - każde nieposprzątanie jednego pomieszczenia, 
 - każde nie zamknięcia okna w którymkolwiek z pomieszczeń wymienionym w pkt. 1. 
            niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 
 - każde niewyłączenie oświetlenia w którymkolwiek z pomieszczeń wymienionym w pkt. 1.  
            niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 

- niedostarczenie, przed rozpoczęciem prac, aktualnych książeczek do celów sanitarno- 
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  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.  
  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za: 

 - każde niewyłączenie klimatyzacji/wentylacji w którymkolwiek z pomieszczeń wymienionym  
            w pkt. 1.1. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 
 - każde niezałączenie któregokolwiek z alarmów w momencie opuszczania obiektu, 

- każde nie zamknięcie obiektu. 
 c) 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za: 

 - każde nieodśnieżenie chodników w czasie podanym w pkt 2. pkt 3 niniejszego opisu  
            przedmiotu zamówienia. 
 
15.  
a) Wykonawca (tj. osoby bezpośrednio wykonujące usługę sprzątania) oraz przedstawiciel 
Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zostanie zapoznany przez 
kierownika Centrum Treningowego Nr 3 z obiektem i dokładnym charakterem prac oraz procedurami 
otwierania i zamykania obiektu. Z tego spotkania zostanie sporządzony odpowiedni protokół. 
 
 b) Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający protokolarnie przekaże 
Wykonawcy klucze od obiektu. Po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca 
przekaże protokolarnie Zamawiającemu klucze od obiektu, najpóźniej w dniu następnym po 
zakończeniu obowiązywania umowy. 
 
16. Zamawiający podaje miesięczne, orientacyjne, zużycie środków higienicznych: 
  - 10 rolek papieru toaletowego (średnica rolki 5k. 19cm), 
  - 10 rolek ręcznika papierowego (średnica rolki 5k. 19cm – 130m ręcznika), 
  - 4 litry mydła w płynie, 
  - 14 sztuk zapachów (wkładów) typu Merida, do elektronicznych odświeżaczy powietrza,  
               wymiana średnio 1 raz na jeden miesiąc, 
  - 4 opakowania woreczków higienicznych. 
 
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość używania sprzętu do sprzątania, pozostawionego 
przez Wykonawcę na terenie Centrum Treningowego Nr 3, do bieżącego monitoringu czystości 
na terenie obiektu. 
 
18. Szczegółowy opis zakresu prac: 
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC  
Rodzaj Czynności Częstotliwość 

Hala sportowa 
-pozamiatanie, a następnie umycie podłogi maszyną z odpowiednim płynem  *1 
-przetarcie z kurzu urządzeń i sprzętu (drabinki, ławki, poręcze, piłki, karimaty itp.) 
 

*1 

- mycie tablic do koszykówki Jeden raz w miesiącu 
Sale sportowa-fitness 

 pozamiatanie, a następnie umycie podłogi mopem z odpowiednim płynem  *2 
 przetarcie z kurzu urządzeń (maszyny, rowery, bieżnie, ławki, poręcze itp.) oraz 
dokonanie dezynfekcji tych urządzeń 

*2 

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

*2 

 przetarcie z kurzu powierzchni szklanych (lustra, okna), plastikowych (TV, głośniki, 
stoliki, sztuczne kwiaty, pojemniki na ręczniki papierowe, półeczka, krzesła itp.) 

*2 

 umycie i przetarcie parapetów pod oknami z obu stron sali, futryn okiennych oraz 
cokolików pod grzejnikami 

*2 

 obowiązkowa dezynfekcja tapicerki oraz uchwytów gumowych, a także uchwytów na 
przyrządach cardio 

*2 

- odkurzanie podłogi pod każdą bieżnią (odkurzaczem) – z przodu i z tyłu *2 
- odkurzanie/przecieranie kurzu na pierwszej sztabce tzw. stosu, w każdym przyrządzie 
do ćwiczeń 

Jeden raz w tygodniu 

Klatki schodowe, hole, ciągi komunikacyjne 
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 pozamiatanie podłóg, a następnie umycie odpowiednim płynem *2 
 utrzymanie w czystości cokolików przy podłodze *2 
 przetarcie z kurzu powierzchni szklanych, plastikowych (blaty recepcji, stoliki,  itp.) *2 
 utrzymane w czystości skrzydeł drzwi oraz pojemników na śmieci *2 
-   wytrzepanie wycieraczek przy wejściach 

*2 
 utrzymanie w czystości grzejników (dot. całego obiektu) Jeden raz w tygodniu 

Toalety + natryski 
- pozamiatanie i umycie podłóg odpowiednimi płynami oraz dezynfekcja tych 
powierzchni *2 
- umycie umywalek, misek ustępowych (także desek) odpowiednimi płynami i 
dezynfekcja ich (nie dopuszczenie do powstawania osadu z kamienia) *2 

- umycie baterii natryskowych i umywalkowych (nie dopuszczając do powstawania 
osadu z kamienia) *2 
- mycie glazury na ścianach wokół umywalek, misek ustępowych 

*2 
 umycie ścian wykonanych z glazury w kabinach natryskowych i toaletach (nie 

dopuszczając do powstawania osadu z kamienia) 
Jeden raz w 
tygodniu 
 

 mycie kanałów w natryskach i toaletach Jeden raz w 
tygodniu 

 umycie i przetarcie pojemników na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, 
suszarek do włosów i rąk itp. 

*2 

 umycie i przetarcie parapetów oraz futryn okiennych *2 
 utrzymanie w czystości cokolików przy zakończeniu lamperii *2 

Pomieszczenia szatni damskiej i męskich 
 pozamiatanie i umycie podłóg odpowiednim płynem *2 
 przetarcie kurzu na szafkach i pod szafkami oraz umycie szafek wewnątrz - dot. 

szafek dla klientów 
*2 

 umycie, przetarcie ławek (siedziska i nogi) *2 
 utrzymanie w czystości cokolików przy podłodze *2 
 umycie i przetarcie parapetów oraz futryn okiennych *2 

Pomieszczenia szatni piłkarskich tzw. kontenery 
 

 

 pozamiatanie i umycie podłóg odpowiednim płynem *3 
 umycie, przetarcie ławek (siedziska i nogi) *3 
 umycie umywalek, misek ustępowych (także desek) odpowiednimi płynami i 
dezynfekcja ich (niedopuszczenie do powstawania osadu z kamienia) 

*3 

 umycie baterii natryskowych i umywalkowych (nie dopuszczając do powstawania 
osadu z kamienia) 

*3 

- mycie glazury na ścianach wokół umywalek, misek ustępowych 
*3 

 umycie ścian wykonanych z glazury w kabinach natryskowych i toaletach (nie 
dopuszczając do powstawania osadu z kamienia) 

Jeden raz w tygodniu 

 mycie kanałów w natryskach i toaletach Jeden raz w tygodniu 
 umycie i przetarcie parapetów oraz futryn okiennych *3 

Pomieszczenie socjalne pracowników recepcji, trenerów 
 pozamiatanie i umycie podłóg odpowiednim płynem *2 
 przetarcie kurzu na szafkach i pod szafkami *2 

Pomieszczenia techniczne (magazynek sprzętu, rozdzielnia, pomieszczenie gospodarcze) 

 pozamiatanie i umycie podłóg odpowiednim płynem *1 
 umycie i dezynfekcja sprzętu w magazynku sportowym Jeden raz w tygodniu 
 zamiatanie przed wejściem do budynku/hali i dookoła wiatrołapu, a w okresie 
zimowym odśnieżenie tego odcinka 

*1 

 zamiatanie przed wejściem do szatni piłkarskich, tzw. kontenerów, a w okresie 
zimowym odśnieżenie tego odcinka 

*1 

 opróżnianie wszystkich koszy na śmieci znajdujących się wewnątrz, wymiana worków *1 



 

ZP/9/2022 

7

na nowe, oddzielenie/segregowanie butelek typu PET 
 mycie koszy na śmieci znajdujących się wewnątrz Jeden raz w tygodniu 
 przecieranie luster we wszystkich pomieszczeniach oraz przecieranie szyb w drzwiach 
we wszystkich pomieszczeniach 

*1 

Przedsionek/wiatrołap 
 

 

- zamiatanie podłogi (poprzedzone podniesieniem i wytrzepaniem wycieraczki gumowej) *2 
 
PRACE DODATKOWE 
 

 

Hala sportowa 
 

 

- doczyszczenie maszynowe hali i położenie środka antypoślizgowego 
zabezpieczającego podłogę 

1 raz w roku 

- umycie okien w hali 2 razy w roku 
Sala sportowa siłowa - cardio 

 
 

- doczyszczenie maszynowe sali i położenie zabezpieczających powłok 
polimerowych posiadających właściwości antypoślizgowe 

1 raz w roku 

Cały obiekt (bez hali sportowej) 
 

 

 umycie okien w całym obiekcie (dotyczy wszystkich pomieszczeń: sali + szatni 
+szatni kontenerów) 

3 razy w roku 

 
Częstotliwości, w tabeli powyżej: 
*1 - w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień – 3 x w tygodniu – w dniach do ustalenia z 
Zamawiającym; w pozostałych miesiącach – codziennie  

 
*2 - w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień – sprzątanie od poniedziałku do soboty (bez 
sprzątania z niedzieli na poniedziałek); w pozostałych miesiącach – codziennie 

 
*3 - w miesiącach: lipiec i sierpień oraz styczeń i luty – 2 x w tygodniu – w dniach do ustalenia z 
Zamawiającym; w pozostałych miesiącach – codziennie  
 

 
 
 
Przed przygotowaniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej obiektu.  
 
Do kontaktów z wykonawcami - kierownik Centrum Treningowego Nr 3  
p. Piotr Wożniak, tel. 691 495 921 
 
 
2.  Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8 
 
 
 
 


