Załącznik nr 3b
Zakres i harmonogram realizacji usługi sprzątania raz dziennie lub częściej jeżeli zachodzi
taka potrzeba w godzinach otwarcia obiektu:
I. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) oraz soboty, bez niedziel i świąt państwowych w
godzinach od 7:00 do 19:00, w okresie; 01.01.2019 – 26.04.2019 i 05.08.2019 – 31.12.2019r.
II. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) bez sobót, niedziel i świąt państwowych w
godzinach 7:00 do 15:00, w okresie 27.04.2019 – 04.08.2019r.

Zakres prac do realizacji:
1. Zamiatanie i mycie powierzchni podłóg sali gimnastycznej tzw. małej i dużej oraz szatni
nr. 1, 4, 12 , 13 i szatni piłkarskiej.
2. Zamiatanie i mechaniczne mycie powierzchni podłóg z zastosowaniem urządzenia
myjąco-zbierającego, w szczególności ciągów komunikacyjnych i holów, w tym tzw.
korytarza gumowego.
3. Czyszczenie wycieraczek przy wejściu głównym w budynku.
4. Czyszczenie i konserwacja barierek, poręczy i pochwytów oraz wyposażenia (według
potrzeb)
5. Dwustronne mycie drzwi wejściowych i powierzchni szklanych do wysokości 2,5 m.
6. Mycie i dezynfekcja łazienek, sanitariatów MHL (łazienki przy hali lodowej) wraz z
urządzeniami (umywalki, baterie, kabiny, miski klozetowe, pisuary oraz pojemniki na
mydło, papier toaletowy, suszarki itp.
7. Zamiatanie i mycie powierzchni podłóg niedostępnych mechanicznie,
schodowych, ścian pokrytych flizami i lamperią, drzwi, parapetów,

klatek

8. Mycie powierzchni wokół tafli lodowej (gumy pomiędzy trybunami a taflą lodową),
9. Mycie powierzchni szklanych, w szczególności przeszkleń band hokejowych na hali
lodowej oraz szyb na klatkach schodowych (w razie konieczności),
10. Opróżnianie i mycie koszy na śmieci oraz wymiana wkładów foliowych,
11. Zamiatanie, mycie i dezynfekcja szatni zawodniczych 1, 4, 12, 13 wraz z meblami i
łazienkami, w tym: mycie i dezynfekcja natrysków, łazienek i sanitariatów wraz z
urządzeniami (umywalki, baterie, kabiny natryskowe, miski klozetowe, bidety i pisuary
oraz pojemniki na mydło, papier toaletowy itp.) - odpowiednio do wykorzystania szatni
przez grupy sportowe.
12. Zamiatanie i mycie powierzchni podłóg, mebli, blatów, krzeseł, urządzeń AGD w
pomieszczeniu socjalnym, warsztacie, szatni dla pracowników, portierni wraz z
wyposażeniem.
13. Uzupełnianie artykułów higienicznych dostarczonych przez zamawiającego,
14. Odkurzanie i mycie ogólnodostępnych mebli i siedzisk (krzesełek, ławeczek, itp.),
15. Mycie powierzchni podłóg ambulatorium.

16. Dwustronne mycie okien i powierzchni szklanych w budynku administracyjnym (dwa
razy w roku) o łącznej powierzchni 164m2
17. Doczyszczanie gruntowne posadzki korytarza gumowego wraz z myciem ścian z
użyciem maszyny parowej (dwa razy w roku),
Czynności sprzątania uwzględnią charakterystykę sportowego działania obiektu oraz grup i
kadr sportowych.

Powierzchnie podlegające sprzątaniu:
Powierzchnie MHL podlegające sprzątaniu
Budynek administracyjno-szatniowy
Budynek Hali Lodowej
Zaplecze sali dużej
17,32 Korytarz
Sala tradycji
49,53 Szatnia nr.1/WC
Sala duża
284,8 Szatnia nr.4/WC/magazyn
Toalety 2p.
5,3 Szatnia nr.12/WC
Szatnie 2p.
31,6 Szatnia nr.13/WC
Korytarz 2p.
105,6 Szatnia stadion/WC
Korytarz 1p.
79,45 Ambulatorium
Sala mała/magazyn
174,4 Toalety/ korytaż tech.
Szatnie sala mała
50,68 Ciąg komunikacyjny tafli
Klatka schodowa x 2
65,92 Socjalne, warsztat, szatnia MCSiR
Wiatrołap
4,5
Hall
48,15
Portiernia
8,12

Suma pow. m²

925,37 Suma pow. m²
Powierzchnia łączna MHL 1724,3m²

90,76
15,46
52,4
24,34
72,05
43,8
21,76
81,1
362,3
34,96

798,93

