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Lp. Lokalizacja
Nr

pomieszczeni
a

Nazwa
Powierzchnia

m2
Rodzaj

posadzki
Częstotliwość i zakres sprzątania Zmiany

Termin
świadczenia

usługi
Uwagi

1.
parter 0.01 Wiatrołap 45,500 gres

2 razy dziennie lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy dziennie  lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

2 razy w tygodniu zmywanie
parapetu;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
czyszczenie wycieraczek;

1 raz na dzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic i elementów szklanych;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

2. parter 0.02 Holl główny 148,400 gres

2 razy dziennie lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy dziennie  lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

2 razy w tygodniu zmywanie
parapetu;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
czyszczenie wycieraczek;

1 raz na dzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic i elementów szklanych;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

3. parter 0.03 Szyb windy 5,800 --

2 razy dziennie lub wg potrzeb
zamiatanie;

2 razy dziennie  lub wg potrzeb
zmywanie;

1 raz na tydzień dezynfekcja
powierzchni windy z

zastosowaniem odpowiednich
środków czystości;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli
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4. parter 0.04 Klatka schodowa 19,700 Gres

2 razy na dzień oraz wg potrzeb
zamiatanie stopni schodów;

2 razy na dzień oraz wg potrzeb
zmywanie stopni schodów;

1 raz w tygodniu przemyć barierkę
schodów na mokro;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na tydzień czyszczenie
dodatkowego wyposażenia

(schowka pod biegiem schodów i
inne);

1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń,

okien

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

5. parter 0.05 Strefa kas basenu 56,218 Gres

2 razy dziennie lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy dziennie  lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

2 razy w tygodniu zmywanie
parapetu;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
czyszczenie wycieraczek;

1 raz na dzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic i elementów szklanych;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

6. parter 0.06 Strefa suszarni 8,569 Gres

2 razy w dziennie zamiatanie
podłogi;

2 razy w dziennie  zmywanie
podłogi;

1 raz na tydzień czyszczenie
wyposażenia (suszarek,

wyposażenia dodatkowego);
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli
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7. parter 0.07
Szatnia odzieży

wierzchniej
17,783 Gres

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
2 razy w tygodniu czyszczenie

wyposażenia (szafki, ławki, półki)
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na tydzień zmywanie ścian
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

8. parter 0.08 Pomieszczenie ochrony 16,470 Gres

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
2 razy w tygodniu czyszczenie

wyposażenia (szafki, ławki, półki)
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

9. parter 0.08a Pomieszczenie
techniczne

7,100 Gres Sprzątanie w obecności
informatyka MOSiR;

1 raz na tydzień oraz wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

1 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zmywanie;

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

10. parter 0.09 Umywalnia damska 6,778
Płytki

ceramiczne

1 raz na dzień zamiatanie podłogi;
1 raz na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

11. parter 0.10 Toaleta damska 10,323 Płytki
ceramiczne

2 raz na dzień zamiatanie podłogi
lub wg potrzeb;

2 razy na dzień zmywanie podłogi
lub wg potrzeb środkami

dezynfekującymi nie
zawierającymi chloru;

1 raz na dzień czyszczenie
wyposażenia (armatura, prysznice,

muszle klozetowe, spłuczki,
syfony, umywalki, pisuary, lustra,

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
12. parter 0.11 Toaleta dla osób

niepełnosprawnych
5,424 Płytki

ceramiczne
2 raz na dzień zamiatanie podłogi

lub wg potrzeb;
2 razy na dzień zmywanie podłogi

lub wg potrzeb środkami
dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
2 razy na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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grzejników;

13. parter 0.12 Umywalnia męska 5,320
Płytki

ceramiczne

2 raz na dzień zamiatanie podłogi
lub wg potrzeb;

2 razy na dzień zmywanie podłogi
lub wg potrzeb środkami

dezynfekującymi nie
zawierającymi chloru;

2 razy na dzień czyszczenie
wyposażenia (armatura, prysznice,

muszle klozetowe, spłuczki,
syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

14. parter 0.13 Toaleta męska 8,103 Płytki
ceramiczne

2 raz na dzień zamiatanie podłogi
lub wg potrzeb;

2 razy na dzień zmywanie podłogi
lub wg potrzeb środkami

dezynfekującymi nie
zawierającymi chloru;

2 razy na dzień czyszczenie
wyposażenia (armatura, prysznice,

muszle klozetowe, spłuczki,
syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

15. parter 0.15 Holl strefy SPA 51,20 Gres

2 razy dziennie lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy dziennie  lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

2 razy w tygodniu zmywanie
parapetu;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
czyszczenie wycieraczek;

1 raz na dzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic i elementów szklanych;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

16. parter 0.22a Magazyn obsługi
sprzątającej

3,147 gres 2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
2 razy w tygodniu czyszczenie

wyposażenia (szafki, ławki, półki)
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

17. parter 0.23 Wiatrołap 3,30 Gres

2 razy dziennie lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy dziennie  lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

2 razy w tygodniu zmywanie
parapetu;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
czyszczenie wycieraczek;

1 raz na dzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic i elementów szklanych;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

18. parter 0.24 Strefa saun 35,312 Gres 1 raz na dzień zmywanie podłogi,
ścian, ławek środkami o silnym
działaniu dezynfekującym nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie
wyposażenia dodatkowego

środkami dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

1 raz na dzień mycie sufitu
środkami odkażającymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień mycie stolarki

drzwiowej wraz z przeszkleniem
środkami odkażającymi nie

zawierającymi chloru;

Ponadto dodatkowe mycie i
odkażanie pomieszczenia za

pomocą środków do tego
przeznaczonych w przypadku
stwierdzenia przez komisję w
skład której będą wchodzić

przedstawiciele wykonawcy i
zamawiającego lub służby do tego

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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powołane (SANEPiD) takiej
konieczności.

19. parter 0.25 Sauna fińska 5,191 Drewno

1 raz na dzień zmywanie podłogi,
ścian, ławek środkami o silnym
działaniu dezynfekującym nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie
wyposażenia dodatkowego

środkami dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

1 raz na dzień mycie sufitu
środkami odkażającymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień mycie stolarki

drzwiowej wraz z przeszkleniem
środkami odkażającymi nie

zawierającymi chloru;

Ponadto dodatkowe mycie i
odkażanie pomieszczenia za

pomocą środków do tego
przeznaczonych w przypadku
stwierdzenia przez komisję w
skład której będą wchodzić

przedstawiciele wykonawcy i
zamawiającego lub służby do tego

powołane (SANEPiD) takiej
konieczności.

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

20. parter 0.26 Sauna parowa 11,088 Płytki
ceramiczne

1 raz na dzień zmywanie podłogi,
ścian, ławek środkami o silnym
działaniu dezynfekującym nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie
wyposażenia dodatkowego

środkami dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

1 raz na dzień mycie sufitu
środkami odkażającymi nie

zawierającymi chloru;

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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1 raz na dzień mycie stolarki
drzwiowej wraz z przeszkleniem

środkami odkażającymi nie
zawierającymi chloru;

Ponadto dodatkowe mycie i
odkażanie pomieszczenia za

pomocą środków do tego
przeznaczonych w przypadku
stwierdzenia przez komisję w
skład której będą wchodzić

przedstawiciele wykonawcy i
zamawiającego lub służby do tego

powołane (SANEPiD) takiej
konieczności.

21. parter 0.27
Magazyn/Pomieszczenie

techniczne
6,703 Gres

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
2 razy w tygodniu czyszczenie

wyposażenia (szafki, ławki, półki)
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

22. parter 0.28 Szatnia męska 6,863 Płytki
ceramiczne

2 raz dziennie oraz wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 raz dziennie oraz wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
2 razy w tygodniu czyszczenie

wyposażenia (szafki, ławki, półki)
preparatami o właściwościach

odkażających;

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli



MOSiR.271.1.2019 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Załącznik Nr 4 

1 raz na tydzień zmywanie ścian
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników

23. parter 0.29 Sanitariat męski 11,352
Płytki

ceramiczne

2 razy na dzień zamiatanie podłogi
lub wg potrzeb;

2 razy na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

24. parter 0.30 Szatnia damska 6,863 Płytki
ceramiczne

2 razy dziennie oraz wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy na dzień oraz wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
2 razy w tygodniu czyszczenie

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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wyposażenia (szafki, ławki, półki)
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na tydzień zmywanie ścian
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników

25. parter 0.31 Sanitariat damski 11,352
Płytki

ceramiczne

2 razy na dzień zamiatanie podłogi
lub wg potrzeb;

2 razy na dzień zmywanie podłogi
lub wg potrzeb środkami

dezynfekującymi nie
zawierającymi chloru;

1 raz na dzień czyszczenie
wyposażenia (armatura, prysznice,

muszle klozetowe, spłuczki,
syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

26. parter 0.34 Recepcja 12,420 Gres 2 razy dziennie lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

I, II Cały rok * Patrz
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2 razy dziennie  lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
czyszczenie wycieraczek;

1 raz na dzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic i elementów szklanych;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

koniec tabeli

27. parter 0.41
Pomieszczenie ekipy

sprzątającej
8,656 Gres

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
2 razy w tygodniu czyszczenie

wyposażenia (szafki, ławki, półki)
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

28. parter 0.42 Magazyn sprzętu
pływackiego

14,60 Gres 2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
2 razy w tygodniu czyszczenie

wyposażenia (szafki, ławki, półki)
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;

1 raz na miesiąc czyszczenie

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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grzejników;

29. parter 0.43
Komunikacja strefy

basenu
93,00

Płytki
ceramiczne

1 raz na dzień lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

1 raz na dzień lub wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
1 raz na dzień lub wg potrzeb

czyszczenie wyposażenia (szafki,
ławki, półki) preparatami o

właściwościach odkażających;
1 raz dziennie zmywanie ścian
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na miesiąc mycie okien;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

30. parter 0.44 Szatnia rodzinna 17,758
Płytki

ceramiczne

2 razy na dzień lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy na dzień lub wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
1 raz na dzień lub wg potrzeb

czyszczenie wyposażenia (szafki,
ławki, półki) preparatami o

właściwościach odkażających;
1 raz dziennie zmywanie ścian
preparatami o właściwościach
odkażających – po zamknięciu

basenu;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

31. parter 0.45 Sanitariat damski 10,041 Płytki
ceramiczne

2 razy na dzień zamiatanie podłogi
lub wg potrzeb;

2 razy na dzień zmywanie podłogi

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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lub wg potrzeb środkami
dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
32. parter 0.46 Sanitariat męski 9,594 Płytki

ceramiczne
2 razy na dzień zamiatanie podłogi

lub wg potrzeb;
2 razy na dzień zmywanie podłogi

lub wg potrzeb środkami
dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

33. parter 0.47 Szatnia damska 56,159
Płytki

ceramiczne

2 razy na dzień lub wg potrzeb
zamiatanie/zmywanie podłogi;
2 razy na dzień lub wg potrzeb

zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
1 raz na dzień lub wg potrzeb

czyszczenie wyposażenia (szafki,
ławki, półki) preparatami o

właściwościach odkażających;
1 raz dziennie zmywanie ścian
preparatami o właściwościach
odkażających – po zamknięciu

basenu;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

34. parter 0.48 Umywalnia damska 8,112 Płytki
ceramiczne

2 razy na dzień zamiatanie podłogi
lub wg potrzeb;

2 razy na dzień zmywanie podłogi
lub wg potrzeb środkami

dezynfekującymi nie
zawierającymi chloru;

1 raz na dzień czyszczenie
wyposażenia (armatura, prysznice,

muszle klozetowe, spłuczki,
syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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zawierającymi chloru;
3 razy w tygodniu zmywanie ścian

środkami dezynfekującymi nie
zawierającymi chloru;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

35. parter 0.49
Damska toaleta dla
niepełnosprawnych

7,272
Płytki

ceramiczne

2 razy na dzień zamiatanie podłogi
lub wg potrzeb;

2 razy na dzień zmywanie podłogi
lub wg potrzeb środkami

dezynfekującymi nie
zawierającymi chloru;

1 raz na dzień czyszczenie
wyposażenia (armatura, prysznice,

muszle klozetowe, spłuczki,
syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

36. parter 0.50 Toalety damskie 9,193 Płytki
ceramiczne

1 raz na dzień
zamiatanie/zmywanie podłogi lub

wg potrzeb;

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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1 raz na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
37. parter 0.51 Natryski damskie 11,552 Płytki

ceramiczne
1 raz na dzień

zamiatanie/zmywanie podłogi lub
wg potrzeb;

1 raz na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

38. parter 0.52 Komunikacja 8,910
Płytki

ceramiczne

1 raz na dzień
zamiatanie/zmywanie podłogi lub

wg potrzeb;
1 raz na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

39. parter 0.53 Toalety męskie 10,181 Płytki
ceramiczne

1 raz na dzień
zamiatanie/zmywanie podłogi lub

wg potrzeb;

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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1 raz na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
40. parter 0.54 Umywalnie męskie 8,112 Płytki

ceramiczne
2 razy na dzień

zamiatanie/zmywanie podłogi lub
wg potrzeb;

2 razy na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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zawierającymi chloru;
3 razy w tygodniu zmywanie ścian

środkami dezynfekującymi nie
zawierającymi chloru;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
41. parter 0.55 Natryski męskie 11,530 Płytki

ceramiczne
1 raz na dzień

zamiatanie/zmywanie podłogi lub
wg potrzeb;

1 raz na dzień zmywanie podłogi
lub wg potrzeb środkami

dezynfekującymi nie
zawierającymi chloru;

1 raz na dzień czyszczenie
wyposażenia (armatura, prysznice,

muszle klozetowe, spłuczki,
syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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grzejników;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;

42. parter 0.56
Męska toaleta dla osób

niepełnosprawnych
6,567

Płytki
ceramiczne

1 raz na dzień
zamiatanie/zmywanie podłogi lub

wg potrzeb;
1 raz na dzień zmywanie podłogi

lub wg potrzeb środkami
dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

43. parter 0.57 Szatnie męskie 56,731 Płytki
ceramiczne

2 razy na dzień lub wg potrzeb
zamiatanie/zmywanie podłogi;
2 razy na dzień lub wg potrzeb

zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
1 raz na dzień lub wg potrzeb

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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czyszczenie wyposażenia (szafki,
ławki, półki) preparatami o

właściwościach odkażających;
1 raz dziennie zmywanie ścian
preparatami o właściwościach
odkażających – po zamknięciu

basenu;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;

44. parter 0.58 Komunikacja 50,20
Płytki

ceramiczne

1 raz na dzień
zamiatanie/zmywanie podłogi lub

wg potrzeb;
1 raz na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli
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45. parter 0.58a
Pomieszczenie obsługi

sprzątającej
4,715 Gres

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
2 razy w tygodniu czyszczenie

wyposażenia (szafki, ławki, półki)
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

46. parter 0.59 Szatnie ratowników 10,418 gres

2 razy na dzień lub wg potrzeb
zamiatanie/zmywanie podłogi;
2 razy na dzień lub wg potrzeb

zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
1 raz na dzień lub wg potrzeb

czyszczenie wyposażenia (szafki,
ławki, półki) preparatami o

właściwościach odkażających;
1 raz dziennie zmywanie ścian
preparatami o właściwościach
odkażających – po zamknięciu

basenu;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli
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47. parter 0.60
Pomieszczenie

ratowników
26,965 Gres

1 raz na dzień lub wg potrzeb
zamiatanie/zmywanie podłogi;
1 raz na dzień lub wg potrzeb

zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
1 raz na dzień lub wg potrzeb

czyszczenie wyposażenia (szafki,
ławki, półki) preparatami o

właściwościach odkażających;
1 raz dziennie zmywanie ścian
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
1 raz na dzień mycie preparatami

powierzchni oszklonych;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

48. parter 0.61 Sanitariat damski 10,780 Płytki
ceramiczne

1 raz na dzień
zamiatanie/zmywanie podłogi lub

wg potrzeb;
1 raz na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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drzwi, ościeżnic drzwiowych,
przeszkleń;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

49. parter 0.62 Sanitariat męski 11,194
Płytki

ceramiczne

1 raz na dzień
zamiatanie/zmywanie podłogi lub

wg potrzeb;
1 raz na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

50. parter 0.63 Komunikacja 7,200 Gres 2 razy dziennie lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy dziennie  lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

2 razy w tygodniu zmywanie
parapetu;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
czyszczenie wycieraczek;

1 raz na dzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic i elementów szklanych;

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

51. parter 0.64 Klatka schodowa 21,80 Gres

2 razy na dzień oraz wg potrzeb
zamiatanie stopni schodów;

2 razy na dzień oraz wg potrzeb
zmywanie stopni schodów;

1 raz w tygodniu przemyć barierkę
schodów na mokro;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na tydzień czyszczenie
dodatkowego wyposażenia

(schowka pod biegiem schodów i
inne);

1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń,

okien

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

52. parter 0.66 Klatka schodowa 19,500 Gres

2 razy na dzień oraz wg potrzeb
zamiatanie stopni schodów;

2 razy na dzień oraz wg potrzeb
zmywanie stopni schodów;

1 raz w tygodniu przemyć barierkę
schodów na mokro;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na tydzień czyszczenie
dodatkowego wyposażenia

(schowka pod biegiem schodów i
inne);

1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń,

okien

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

53. parter 0.94 Hala basenów
wewnętrznych

665,400 Płytki
ceramiczne

1 raz na dzień mycie posadzek
automatem szorująco-zbierającym
bateryjnym oraz mycie ręczne w

miejscach trudno dostępnych
(murki, zakamarki hali) przy
użyciu środków o działaniu

antybakteryjnym;

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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1 raz na miesiąc lub według
potrzeb czyszczenie glazury i

terakoty z użyciem myjki
wysokociśnieniowej;

1 raz na tydzień mycie ścian
środkami dezynfekującymi;

1 raz na tydzień mycie wszystkich
drzwi, ościeżnic przyległych do

hali basenowej środkami o
działaniu dezynfekującym;

1 raz na dzień mycie wyposażenia
hali (w tym barierki, trampoliny
itp.) środkami dezynfekującymi;

1 raz na tydzień mycie
przeszklenia hali do wysokości 2m

1 raz na dzień czyszczenie i
odkażanie brodzików do płukania

stóp
1 raz na miesiąc czyszczenie
kratek przelewowych niecek

basenowych
1 raz na rok mycie całego

przeszklenia (naświetli) pływalni
krytej od wewnątrz i od zewnątrz

54.
Piętro 1.01 Klatka schodowa 20,500 Gres

2 razy na dzień oraz wg potrzeb
zamiatanie stopni schodów;

2 razy na dzień oraz wg potrzeb
zmywanie stopni schodów;

1 raz w tygodniu przemyć barierkę
schodów na mokro;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na tydzień czyszczenie
dodatkowego wyposażenia

(schowka pod biegiem schodów i
inne);

1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń,

okien

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli
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55. Piętro 1.03 Pokój biurowy 18,200 Wykładzina

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;
1 raz na tydzień czyszczenie

wyposażenia (meble, stoły, biurka,
krzesła, wyposażenia

dodatkowego);
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
1 raz na tydzień mycie parapetów

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

56. Piętro 1.04 Pokój biurowy 27,100 Wykładzina

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;
1 raz na tydzień czyszczenie

wyposażenia (meble, stoły, biurka,
krzesła, wyposażenia

dodatkowego);
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
1 raz na tydzień mycie parapetów

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

57. Piętro 1.05 Pokój biurowy 7,300 Gres 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;
1 raz na tydzień czyszczenie

wyposażenia (meble, stoły, biurka,
krzesła, wyposażenia

dodatkowego);
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

1 raz na tydzień mycie parapetów

58. Piętro 1.06 Hol z recepcją 117,400 Gres

2 razy dziennie lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy dziennie  lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

2 razy w tygodniu zmywanie
parapetu;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
czyszczenie wycieraczek;

1 raz na dzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic i elementów szklanych;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

59. Piętro 1.07 Pomieszczenie biurowe 37,400 Wykładzina

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;
1 raz na tydzień czyszczenie

wyposażenia (meble, stoły, biurka,
krzesła, wyposażenia

dodatkowego);
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
1 raz na tydzień mycie parapetów

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

60. Piętro 1.07a Pomieszczenie biurowe 18,000 Wykładzina 2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;
1 raz na tydzień czyszczenie

wyposażenia (meble, stoły, biurka,

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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krzesła, wyposażenia
dodatkowego);

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

1 raz na tydzień mycie parapetów

61. Piętro 1.08 Pokój socjalny 13,600 Gres

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;
1 raz na tydzień czyszczenie

wyposażenia (meble, stoły, biurka,
krzesła, wyposażenia

dodatkowego);
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
1 raz na tydzień mycie parapetów

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

62. Piętro 1.09a
Szatnia pracownicza

damska
6,300 Gres

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;
1 raz na tydzień czyszczenie

wyposażenia (meble, stoły, biurka,
krzesła, wyposażenia

dodatkowego);
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
1 raz na tydzień mycie parapetów

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

63. Piętro 1.09b Sanitariat pracowniczy
damski

6,500 Płytki
ceramiczne

1 raz na dzień
zamiatanie/zmywanie podłogi lub

wg potrzeb;
1 raz na dzień zmywanie podłogi

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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środkami dezynfekującymi nie
zawierającymi chloru;

1 raz na dzień czyszczenie
wyposażenia (armatura, prysznice,

muszle klozetowe, spłuczki,
syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

64. Piętro 1.09c
Szatnia pracownicza

męska
6,300 Gres

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;
1 raz na tydzień czyszczenie

wyposażenia (meble, stoły, biurka,
krzesła, wyposażenia

dodatkowego);
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
1 raz na tydzień mycie parapetów

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

65. Piętro 1.09d Sanitariat pracowniczy
męski

6,400 Płytki
ceramiczne

1 raz na dzień
zamiatanie/zmywanie podłogi lub

wg potrzeb;
1 raz na dzień zmywanie podłogi

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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środkami dezynfekującymi nie
zawierającymi chloru;

1 raz na dzień czyszczenie
wyposażenia (armatura, prysznice,

muszle klozetowe, spłuczki,
syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

66. Piętro 1.11 Komunikacja 89,40 Gres

2 razy dziennie lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy dziennie  lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

2 razy w tygodniu zmywanie
parapetu;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
czyszczenie wycieraczek;

1 raz na dzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic i elementów szklanych;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

67. Piętro 1.12 Szatnia męska 21,700 Płytki
ceramiczne

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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zmywanie podłogi;
1 raz na 3 miesiące mycie okien;

1 raz na tydzień czyszczenie
wyposażenia (meble, stoły, biurka,

krzesła, wyposażenia
dodatkowego);

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

1 raz na tydzień mycie parapetów

68. Piętro 1.13 Sanitariat męski 21,500
Płytki

ceramiczne

1 raz na dzień
zamiatanie/zmywanie podłogi lub

wg potrzeb;
1 raz na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

69. Piętro 1.15 Sanitariat damski 21,500 Płytki
ceramiczne

1 raz na dzień
zamiatanie/zmywanie podłogi lub

wg potrzeb;

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli



MOSiR.271.1.2019 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Załącznik Nr 4 

1 raz na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

70. Piętro 1.16 Szatnia damska 21,700
Płytki

ceramiczne

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;
1 raz na tydzień czyszczenie

wyposażenia (meble, stoły, biurka,
krzesła, wyposażenia

dodatkowego);
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;
1 raz na tydzień mycie parapetów

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

71. Piętro 1.17 Sala fitness 146,900 Nawierzchni
a sportowa

2 razy dziennie lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy dziennie  lub wg potrzeb

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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zmywanie podłogi;
2 razy w tygodniu zmywanie

parapetu;
2 razy w tygodniu lub wg potrzeb

czyszczenie wycieraczek;
1 raz na dzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic i elementów szklanych;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;
Bieżące sprzątanie bezpośrednio

po zajęciach, celem przygotowania
sali do użytku;

72. Piętro 1.18 Toaleta damska 17.100 Płytki
ceramiczne

1 raz na dzień
zamiatanie/zmywanie podłogi lub

wg potrzeb;
1 raz na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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grzejników;

73. Piętro 1.19 Toaleta męska 14,600
Płytki

ceramiczne

1 raz na dzień
zamiatanie/zmywanie podłogi lub

wg potrzeb;
1 raz na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli

74. Piętro 1.19a Toaleta dla osób
niepełnosprawnych

Wydzielona z
powierzchni

powyżej

Płytki
ceramiczne

1 raz na dzień
zamiatanie/zmywanie podłogi lub

wg potrzeb;
1 raz na dzień zmywanie podłogi
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na dzień czyszczenie

wyposażenia (armatura, prysznice,
muszle klozetowe, spłuczki,

syfony, umywalki, pisuary, lustra,
mydelniczki, uchwyty na papier
toaletowy, uchwyty na ręczniki,

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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suszarki i inne) środkami
dezynfekującymi; nie
zawierającymi chloru;

3 razy w tygodniu zmywanie ścian
środkami dezynfekującymi nie

zawierającymi chloru;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
2 razy na tydzień czyszczenie
drzwi, ościeżnic drzwiowych,

przeszkleń;
1 raz na miesiąc czyszczenie

grzejników;

75. Piętro 1.20 Komunikacja 28,300 Gres

2 razy dziennie lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy dziennie  lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

2 razy w tygodniu zmywanie
parapetu;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
czyszczenie wycieraczek;

1 raz na dzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic i elementów szklanych;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;
2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
czyszczenie balustrad/barierek;

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli

76. Piętro 1.21 Klatka schodowa 21,800 Gres 2 razy na dzień oraz wg potrzeb
zamiatanie stopni schodów;

2 razy na dzień oraz wg potrzeb
zmywanie stopni schodów;

1 raz w tygodniu przemyć barierkę
schodów na mokro;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na tydzień czyszczenie

I, II
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dodatkowego wyposażenia
(schowka pod biegiem schodów i

inne);
1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń,

okien

77. Piętro 1.22 Magazyn 7,200 Gres

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
2 razy w tygodniu czyszczenie

wyposażenia (szafki, ławki, półki)
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

78. Piętro 1.23 Komunikacja 53,700 Gres

2 razy dziennie lub wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy dziennie  lub wg potrzeb
zmywanie podłogi;

2 razy w tygodniu zmywanie
parapetu;

2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
czyszczenie wycieraczek;

1 raz na dzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic i elementów szklanych;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników;

1 raz na 3 miesiące mycie okien;
2 razy w tygodniu lub wg potrzeb
czyszczenie balustrad/barierek;

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli
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79. Piętro 1.24 Szatnia dla widzów 37,400 Gres

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
2 razy w tygodniu czyszczenie

wyposażenia (szafki, ławki, półki)
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na tydzień zmywanie ścian
preparatami o właściwościach

odkażających;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

80. Piętro 1.25 Trybuny 126,900 Gres

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
2 razy w tygodniu czyszczenie

wyposażenia (ławki, półki)
preparatami;

1 raz na tydzień odkurzanie ścian;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

81. Piętro 1.26 Pomieszczenie
dźwiękowca

19,100 Gres 2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zamiatanie podłogi;

2 razy na tydzień oraz wg potrzeb
zmywanie podłogi preparatami o
właściwościach odkażających;
2 razy w tygodniu czyszczenie

I, II Cały rok * Patrz
koniec tabeli
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wyposażenia (ławki, półki)
preparatami;

1 raz na tydzień odkurzanie ścian;
1 raz na 3 miesiące mycie punktów

oświetleniowych;
1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń;

1 raz na miesiąc czyszczenie
grzejników

98. Piętro 1.27 Klatka schodowa 19,500 Gres

2 razy na dzień oraz wg potrzeb
zamiatanie stopni schodów;

2 razy na dzień oraz wg potrzeb
zmywanie stopni schodów;

1 raz w tygodniu przemyć barierkę
schodów na mokro;

1 raz na 3 miesiące mycie punktów
oświetleniowych;

1 raz na tydzień czyszczenie
dodatkowego wyposażenia

(schowka pod biegiem schodów i
inne);

1 raz na tydzień czyszczenie drzwi,
ościeżnic drzwiowych, przeszkleń,

okien

I, II Cały rok
* Patrz

koniec tabeli

*Pozostałe istotne warunki zamówienia
1.  Na  każdej  zmianie  wyznaczony  zostanie  koordynator  reprezentujący  wykonawcę,  celem  bieżących  kontaktów  i  rozwiązywania
zaistniałych problemów.
2. Zmywanie przecieranie – odbywać się będzie z zastosowaniem środków czystości wybranych przez wykonawcę. Za dobór środków
czystości i dezynfekujących do specyfiki obiektu odpowiada wykonawca. 
3. Stolarka okienna w obiekcie powyżej wysokości 2 m, należy umyć 1 raz w roku.
4. Ilość i rozkład dni wolnych od pracy w trakcie trwania umowy  wynika z obowiązujących przepisów i nie oznacza całkowitego zaprzestania
świadczenia usług przez MOSiR w Sanoku. Informacje w sprawie czasu pracy basenów Wykonawca będzie otrzymywał podczas realizacji
zamówienia. 
5.  Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia takiej ilości osób wykonujących prace związane z utrzymaniem czystości w ww. obiektach
MOSiR aby nie dochodziło do obniżania jakości usług w okresie na który spisana zostanie umowa o utrzymanie porządku.
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5. Wykonawca może realizować usługę w systemie dwuzmianowym, tj. pierwsza - druga zmiana zgodnie z pkt. 13 niniejszego opisu przedmiotu
zamówienia  oraz  wg  potrzeb  i  informacji  zawartych  w powyższym grafiku,  a  w przypadkach  szczególnych  uzgodnionych  ze  zlecającym
dopuszcza się prace porządkowe lub konserwacyjne na trzeciej zmianie. Wykonywanie usług nie może utrudniać funkcjonowania jednostki i
jednocześnie musi zapewniać wymaganą czystość zgodnie z SIWZ oraz załącznikami do niej.
Godziny oraz dni w których wykonywane są usługi jak i ich zmiany muszą być uzgadniane z Kierownikiem zamawiającego.
6. Zamawiający może zażądać grafiku wykonywania usług jaki przyjął Wykonawca zwłaszcza w wypadku wątpliwości, co do poprawnego (tj.
zgodnego z SIWZ oraz załącznikami do niej)  ich wykonywania lub skargami ze strony personelu albo osób korzystających z oferty CRiS Sanok.
Ww. grafik Wykonawca wypełni z podziałem na pomieszczenia oraz pozostałe miejsca jak w powyższej tabeli  niniejszego załącznika,  dla
każdego  z  tych  miejsc  i  pomieszczeń  wymieni  godziny  i  dni  pracy  swojego  personelu  oraz  liczbę  przydzielonych  osób.
W przypadku zażądania grafiku przez Zamawiającego będzie on podstawą do kontroli efektów pracy oraz wywiązywania się z obowiązków
samych  pracowników  Wykonawcy  a  tym  samym  naliczania  ewentualnych  kar  lub  powzięcia  innych  działań  ze  strony  Zamawiającego  
w stosunku do Wykonawcy zgodnie z SIWZ oraz załącznikami do niej.
7. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i kosztach ciągłość dostaw wraz z uzupełnianiem, m.in.:
- papieru toaletowego
- ręczników papierowych
- mydła w płynie
- kostek WC,
- innych środków niezbędnych do wykonania usługi.
8. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i kosztach opróżnianie wszystkich koszy na śmiecie, na terenie CRiS Sanok w tym również,  
w zleconych miejscach (wymienionych w powyższej  tabeli)  wraz z  każdorazową wymianą plastikowych worków na nowe.  Śmieci  należy
segregować uwzględniając możliwość ich recyklingu i składować w kontenerach wyznaczonych przez Zamawiającego oraz zgodnie z opisem
samych kontenerów (np. Papier, Szkło, Plastik).
9. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i kosztach wszystkie preparaty i środki chemiczne konieczne do wykonywania zamówienia w
obiektach CRiS Sanok włącznie z preparatami specjalistycznymi np. dotyczących pielęgnacji hali basenowej w której należy stosować środki
czystości i konserwujące do basenów.
10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i kosztach wszystkie urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonywania zamówienia.
11. Wykonawca winien niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu m.in. braki bądź uszkodzenia wyposażenia pomieszczeń sanitarnych.
12.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w sposób nie pogarszający stanu technicznego i wizualnego powierzonego mienia.  
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że doszło do uszkodzenia bądź pogorszenia stanu powierzonego mienia, Wykonawca ma
obowiązek naprawić szkody we własnym zakresie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bądź pokryć koszty napraw na podstawie
kosztorysu lub faktury przedstawionej przez Zamawiającego.
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13.  Wykonawca  oświadcza,  że  zapewni  na  czas  realizacji  umowy  niezbędne  do  wykonania  niniejszej  umowy:
a) narzędzia: 
 - maszyna do mycia posadzek (np. pływalnie kryte, posadzki korytarzy),
 - myjka wysokociśnieniowa,
 - maszyna do czyszczenia-polerowania posadzek (posadzki lastrykowe),
 - odkurzacz przemysłowy przystosowany do odkurzania płynów,
- agregat do dezynfekcji parą;
 - odkurzacz przystosowany do mycia posadzek na mokro,
 -  wózki  serwisowe  duże  do  mycia  ręcznego  dużych  powierzchni  (np.  sale  treningowe,  hala  główna,  korytarze  itp.),
 - miotły, szczotki, mopy, czyściwo, ściągaczki wody z powierzchni szklanych oraz inne narzędzia niezbędne do profesjonalnego wykonania
usługi,
b) Materiały i środki:
 - myjące,
 - dezynfekujące,
 - konserwujące (np. do posadzek, mebli, itp.) 
 -  o  właściwościach  jak  powyżej  służące  do  mycia  powierzchni  drewnianych  (np.  sauna  "sucha"  wykończona  drewnem),
 - o właściwościach jak powyżej (myjące, dezynfekujące) nie zawierające chloru (np. pozostałe pomieszczenia przynależne do kompleksu saun),
c) Właściwe przygotowane kadry pracowniczej.
14. Wykonawca do realizacji zamówienia będzie używał tylko materiałów, narzędzi i urządzeń posiadających dopuszczenie do użytku na terenie
Wspólnoty Europejskiej.  W związku z powyższym Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia odpowiednich certyfikatów,
deklaracji zgodności bądź innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie używanych do realizacji  zamówienia materiałów, urządzeń i
narzędzi do użytku na terenie Wspólnoty Europejskiej.
15.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia ciągłej obecności, przynajmniej sześciu pracowników lub w zależności od potrzeb
większej ilości osób na terenie obiektu CRiS Sanok w dni pracy basenów krytych jak i odkrytych oraz podczas wszelkich imprez i zawodów,
które usuwałyby zauważone przez siebie lub zgłoszone przez pracowników CRiS Sanok zanieczyszczenia.


