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BZP.2411.37.2019.PM – Załącznik nr 3.2 do SIWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  Zadanie 2  

 
Wykaz powierzchni i zakres prac porządkowych przewidzianych                          

w pomieszczeniach Sekcji Obiekty Sportowe przy ul. Przesmyckiego 10             

we Wrocławiu.  

 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,  na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w niniejszym Opisie przedmiotu 

zamówienia w pkt. II-IV. 

 
I. Powierzchnie przewidziane do codziennego sprzątania: 
 
1.  Hala sportowa: 

 a). 1.040 m2 – parkiet (do codziennej pielęgnacji parkietu wymagany jest środek    

antypoślizgowy, 

     b) siłownia o powierzchni 111 m2 – market oraz  lustra o powierzchni 27 m2 .  

     c) pokój nauczycielski  o powierzchni  64 m2 - parkiet, 

     d)  cztery pomieszczenia dydaktyczne  o powierzchni 41 m2 - kafle, 

     e) sześć  szatni  o powierzchni – 79,5 m2 - kafle,    

     f) trzy pokoje trenerskie oraz dwa pokoje socjalne  o powierzchni  22 m2 - kafle, 

     g) ciągi komunikacyjne o powierzchni  156 m2 - kafle, 

     h) łazienki + wc  o powierzchni 103 m2 - kafle.  

     i) kafle ścienne o powierzchni 238 m2.  

2. Pomieszczenia  przy trybunach o powierzchni: 

    a)  toalety oraz umywalnie – 36 m2 – kafle, 

    b)  hol – 74 m2 – kafle,  

    c)  dwa pokoje socjalne  - 11 m2 – kafle,  

    d)  wiatrołap – 5 m2. 

3. Część biurowa  hali sportowej: 

      a) sekretariat i pokój kierownika Sekcji Obiekty  Sportowe (A, A1) –  47,5 m2  - 

tarket, 

      b) sekretariat i pokój kierownika Uniwersyteckiego Centrum Wychowania  Fizycznego 

i Sportu (B, B1) – 41m2 – tarket, 

      c) korytarze – 58 m2 – kafle, 

      d) toalety – 15 m2 – kafle, 

      e) okna – 56 m2 , 

      f) drzwi przeszklone – 18 m2 , 

      g) kafle ścienne – 47 m2. 

4. Trybuny oraz dwa pomieszczenia kierownika o powierzchni 241 m2 – kafle. 
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5. Schody wejściowe do budynku – 175 m2. 

6. Mała hala sportowa (aula)  

     a) 570 m2 – parkiet – do codziennej pielęgnacji parkietu  wymagany jest środek 

antypoślizgowy,   

     b) dwa pokoje trenerskie na antresoli + wnęka - 50 m2 - linoleum,      

     c) antresola nr 1 o powierzchni 42 m2 - panele, 

     d)  antresola nr 2  o powierzchni 42 m2 

     e)  łazienka o powierzchni 15 m2 - kafle, 

     f)  3 szatnie  o powierzchni - 36 m2 - kafle,  

     g) 2 sanitariaty parter -20m2 

     h) pokój trenera parter – 8m2 

     i)  korytarz parter – kafle-8m2 

     j)  pomieszczenie gospodarcze - 6 m2 - kafle, 

     k) kafle ścienne o powierzchni 30 m2, 

  7. Sala sportów walki – nr 9     

     a) specjalistyczna mata do sportów walki + parkiet – 112 m2 

     b) 2 szatnie + 2 sanitariaty, pokój trenera+ sanitariat , korytarze – 118,5m2 – kafle, 

wykładzina  

     c) okna – 15,5m2 

 

II.  W zakres prac porządkowych – sprzątanie codzienne, w tym dyżur 

pełniony przez osobę sprzątającą, wchodzi: 
1.  Mycie podłóg, posadzek, kafli, wykładzin zmywalnych, parkietu, PCV, drabinek.  

2.  Zamiatanie, mycie, czyszczenie wycieraczek. 

3.  Mycie kafli ściennych. 

4.  Ścieranie kurzu (parapety , grzejniki, wyposażenie pomieszczeń, drzwi i futryny). 

5.  Opróżnianie i mycie koszy na śmieci, wykładanie ich zakupionymi woreczkami  w tym 

pojemników do segregacji śmieci. Wyrzucanie odpadów do kontenerów do segregacji 

stojących na posesji.        

6.  Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych. 

7.  Zalewanie kratek ściekowych wodą z dodatkiem środka dezynfekującego. 

8.  Mycie muszli klozetowych, umywalek, armatury.  

9.  Mycie szklanych drzwi. 

10. Wykładanie papieru toaletowego, kostek zapachowych. 

11. Wycieranie gablot ogłoszeniowych i wystawowych.  

12. Wycieranie krzeseł i ławek w ciągach komunikacyjnych. 



3/5 

13. Mycie wyposażenia (atlas, drabinki, hantle itp.) w siłowni, salach gimnastycznych 

przy użyciu środków dezynfekujących (dopuszczonych do użytku w halach 

sportowych). 

 

 

III. Prace wykonywane  w terminie  uzgodnionym  z kierownikiem 

obiektu – sprzątanie cykliczne: 

 
1.  Sprzątanie wentylatorni jeden raz w tygodniu - beton - powierzchnia 97 m2 

2.  Mycie i dezynfekcja jeden raz w miesiącu 50 sztuk materacy i 50 sztuk karimat. 

3.  Mycie futryn i drzwi raz w miesiącu - powierzchnia 150 m2. 

4.  Maszynowe czyszczenie hal sportowych cztery razy w ciągu roku, przy użyciu 

odpowiednich środków do parkietu, zabezpieczenie parkietu środkiem 

antypoślizgowym. Maszyna czyszcząca musi posiadać gumowe kółka oraz być 

wyposażona w funkcję jednoczesnego zmywania i osuszania. 

5.  Ścieranie kurzu w trudno dostępnych miejscach (np. na szafach, kaloryferach w salach 

gimnastycznych) dwa razy w miesiącu. 

6.  Mycie opraw punktów świetlnych zdjętych przez elektryka Zamawiającego dwa razy            

w roku. 

7.  Mycie raz w miesiącu tablic do gry w kosza.  

8.  Raz w miesiącu mycie łaźni przy użyciu myjki wysokociśnieniowej oraz dezynfekcja 

odpowiednimi środkami. 

9.  Mycie lamperie jeden raz w miesiącu - powierzchnia 743 m2. 

10. Mycie ściany w dużej hali sportowej wyłożonej płytami z blachy jeden raz na dwa 

miesiące - powierzchnia 42 m2. 

 

IV. Dyżur osoby sprzątającej: 
Dyżur jednej osoby sprzątającej pełniony w obrębie całego kompleksu sportowego          

w godzinach od 8.00 do 14.00 (w dni powszednie w okresie trwania zajęć 

dydaktyczno - sportowych ze studentami Uniwersytetu Wrocławskiego). Celem 

jest utrzymanie stałej czystości obiektów podczas zajęć. 

V. Mycie okien: 

Co najmniej sześciokrotne w  trakcie realizacji umowy obustronne mycie okien 

wraz z futrynami i parapetami (dwa razy w roku), zgodnie ze złożoną ofertą. 

Okna o powierzchni 462 m2 - konieczność użycia rusztowań, 136 m2                             

z wykorzystaniem lin oraz 56 m2  - mycie z drabinki. 

Obowiązkowy termin mycia okien: marzec/kwiecień i wrzesień. 

            (metraż okien obejmuje całkowitą ich powierzchnię przeznaczoną do mycia). 
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VI. Środki które zapewni wykonawca usługi w ramach jej wykonania: 

1.  Środki czystości. 

2.  Środki zapachowe do toalet. 

3.  Szczotki klozetowe do wc – średnio 50 sztuk rocznie (wymiana w miarę zużycia). 

4.  Sprzęt i narzędzia. 

5.  Maszyna czyszcząca  (do dużych powierzchni podłóg). 

6.  Worki na śmieci (średnie zużycie miesięczne): 

a) poj. 35 litrów – 250 sztuk 

b) poj. 60 litrów – 300 sztuk 

c) poj. 120 litrów – 300 sztuk 

7.  Papier toaletowy – przekrój 19 cm, na rolce, miękki, dwuwarstwowy – średnio            

70 opakowań rocznie. 

8.  Papier toaletowy – małe rolki, dwuwarstwowy, miękki, bezzapachowy – średnio                

20 worków rocznie. 

9.  Ręczniki papierowe, białe, miękkie, bezzapachowe – średnio 70 kartonów rocznie. 

10. Środki dezynfekujące dla użytkowników siłowni. 

11. Mydło w płynie z lanoliną – pojemniki 5 litrowe – średnio 40 pojemników rocznie. 

12. Odzież robocza + identyfikatory. 

 

VII. Pozostałe informacje: 
1. Podczas mycia podłóg we wszystkich pomieszczeniach oraz ciągach 

komunikacyjnych personel Wykonawcy zobowiązany jest każdorazowo ustawiać 

znaki ostrzegawcze,  informujące o śliskim podłożu. Podłogi powinny być po 

umyciu (środkami antypoślizgowymi) niezwłocznie  osuszone.  

2. W przypadku gdy pojawi się osoba niepełnosprawna, osoba sprzątająca powinna  

w miarę  możliwości pomóc tej osobie tj. ostrzec o trwającym sprzątaniu  lub 

pomóc przemieścić  się. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przeszkoleniu 

pracowników, zatrudnionych do realizacji usługi, ze znajomości  przepisów                 

oraz zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o właściwym sposobie 

zachowania się wobec osób niepełnosprawnych. W przypadku zmiany personelu  

w trakcie obowiązywania umowy, oświadczenie o którym mowa powyżej,  należy 

aktualizować na bieżąco. 

          Szkolenie odbywa się będzie na koszt pracodawcy. 
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4. Zamawiający jest wytwórcą i posiadaczem odpadów wytwarzanych w obiekcie a 

składowanych na posesji. Są one na bieżąco usuwane z posesji, na koszt 

Zamawiającego, przez firmy specjalistyczne, zajmujące się wywozem odpadów 

komunalnych.  

5. Sprzątanie odbywać się będzie od poniedziałku do niedzieli przed rozpoczęciem 

zajęć do godz. 730.  

6. Zamawiający bezpłatnie udostępnia pracownikom wykonującym usługę sprzątania 

zamykane pomieszczenie gospodarcze. 

 

Łączny metraż objęty sprzątaniem wynosi 5.709 m² 

 

 

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w budynku przy ul. Przesmyckiego 10  z możliwością 

dokonania własnych pomiarów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1200, 

po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem obiektu Panem Waldemarem 

Pasikowskim  pod numerem telefonu: 71-375-63-58. 

 

 
 

 

 
 


