
LEGENDA:
P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C1 1 raz w tygodniu

P2 utrzymanie w czystości korytarzy i ciągów komunikacyjnych  z wyposażeniem C2 3 razy w tygodniu

P3
opróżnianie koszy na śmieci, uzupełnianie worków odpowiadających wymiarom 

koszy, opróżnianie pojemników do zbiórki odpadków selektywnych w sposód 

selektywny

C3 5 razy w tygodniu

P4

utrzymanie czystości łazienek i toalet, uzupełnianie mydła,  środków 

higienicznych, umieszczanie kostek zapachowych lub odpowiedników w miskach 

klozetowych i pisuarach, stosowanie zapachów aromatycznych, mycie i 

dezynfekcja sanitariatów i natrysków, czyszczenie kratek wentylacyjnych i 

podobne

C4 7 razy w tygodniu

P5 sprzątanie maszynowe i dezynfekcja - serwis nocny C5 1 raz na 2 tygodnie

P6 mycie i dezynfekcja jacuzzi wraz z obudową C6 1 raz w miesiącu

P7 mycie elewacji szklanych do 4m C7 usługa ciągła od otwarcia strefy

P8
mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne

C8 1 raz na  3 godziny

P9
dezynfekcja pomieszczeń z wyposażeniem: posadzka z pasem ściennych płytek 

przypodłogowych  i urządzenia sanitarne, czyszczenie elementów metalowych i 

mebli, kratki wentylacyjne i podobne

CH częstotliwość wg. uzgodnionego harnomogramu

P10
czyszczenie i dezynfekcja wyposażenia i elementów architektonicznych hali 

basenów rekreacyjnych, czyszczenie kratek wentylacyjnych i podobne

P11 dezynfekcja podłogi

P12 mycie i dezynfekcja basenów napełnionych wodą

P13 mycie i dezynfekcja leżaków

P14 mycie i dezynfekcja ścian z płytkami ceramicznymi i drzwi

P15 mycie przeszkleń wewnętrznych

P16 mycie i dezynfekcja mebli HPL i innych- serwis nocny

P17 mycie i dezynfekcja mebli technorattanowych i innych mebli rekreacyjnych

P18 utrzymanie w czystości i dezynfekcja  - min. 2 osoby

P19 ściąganie wody

P20 mycie szyb w kominku sauny KELO i opróżnianie popiołu

P21 mycie ścian na poziomie lustra wody

P22 czyszczenie fug w niecce basenowej

P23
mycie i dezynfekcja koryt  i kratek przelewowych, kratki ściekowe, mycie 

zjeżdżalni - wg harmonogramu

P24
utrzymanie czystości kuchni socjalnych, mycie i dezynfekcja, czyszczenie kratek 

wentylacyjnych i podobne

P25

czyszczenie atrakcji typu: toru skimboardowego wraz z deskami, wodnego toru 

przeszkód, stanowisk z zabawkami w tym piankowymi, sceny wraz meblami, 

mebli ogrodowych, wykładzin ze sztucznej trawy lub innego tego typu 

wyposarzenia
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Nazwa grupy pomieszczeń
Powierzchnia 

łącznie:

Numery 

pomieszczeń

Numer/nazwa 

pomieszczenia

Powierzchnia 

pomieszczeń:
P? Kategoria Czynności C? Częstotliwość czynności

SPA
03.02 P.069 61,19

03.06 P.078 22,14

03.07 P.080 10,93

03.10 P.071 5,95

03.21 21,58

03.31 19,25

03.36 66,58

03.37 66,17

03.12 14,89

03.13 5,02

03.14 2,53

03.17 32,12

03.19 4,30

03.03 P.073 41,50

03.04 P.077 13,77

03.05 P.070 19,54

03.16 11,40

03.22 12,36

03.23 11,06

3.24 11,87

03.25 12,60

03.26 10,11

03.28 44,41

03.29 37,06

03.33 12,38

3.34 17,34

03.35 16,91

03.38 8,40

03.38a 11,12

03.38b 4,81

03.09 P.072 15,99

03.11 T 4,29

03.18 2,30

03.27 T 5,57

03.30 T 4,28

03.32 T 3,46

03.41 T 5,97

03.42 T 25,18

03.43 T 5,20

03.44 2,42

Tabela nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Sprzątanie Kompleksu Termy Maltańskie

C4 7 razy w tygodniu

C4 7 razy w tygodniu

P8
mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne

C4 7 razy w tygodniu

C4 7 razy w tygodniu

C4 7 razy w tygodniu

SPA: korytarze, komunikacja 273,79

58,86SPA: łaźnie, sauny

P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem

P11 dezynfekcja podłogi

P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem

P9
dezynfekcja pomieszczeń z wyposażeniem: posadzka z pasem ściennych płytek 

przypodłogowych  i urządzenia sanitarne, czyszczenie elementów metalowych i 

mebli, kratki wentylacyjne i podobne

296,64

74,66

SPA: gabinety, recepcja, bar

P8

P4

mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne

SPA: natryski toalety
utrzymanie czystości łazienek i toalet, uzupełnianie mydła,  środków 

higienicznych, umieszczanie kostek zapachowych lub odpowiedników w miskach 

klozetowych i pisuarach, stosowanie zapachów aromatycznych, mycie i 

dezynfekcja sanitariatów i natrysków, czyszczenie kratek wentylacyjnych i 

podobne

C4 7 razy w tygodniu

C4 7 razy w tygodniu
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SAUNY

17.17 P.081 33,32

17.19 P.080 14,70

P4

utrzymanie czystości łazienek i toalet, uzupełnianie mydła,  środków 

higienicznych, umieszczanie kostek zapachowych lub odpowiedników w miskach 

klozetowych i pisuarach, stosowanie zapachów aromatycznych, mycie i 

dezynfekcja sanitariatów i natrysków, czyszczenie kratek wentylacyjnych i 

podobne

C4 7 razy w tygodniu

P8

mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne

C4 7 razy w tygodniu

17.18 P.278 42,11 P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C4 7 razy w tygodniu

P11 dezynfekcja podłogi C4 7 razy w tygodniu

17.09 P.256 20,43

17.10 P.258 103,26

17.25 P.268 40,45

17.26 P.267 47,48

Kelo

Panorama

17.05 P.246 5,61

17.05a P.249 6,12

17.05b P.247 9,61

17.05c T 10,85

17.06 P.250 6,19

17.06a P.151 6,07

17,06b 11,25

17.06c T 8,99

17.07 T 7,71

17.12 P.262 7,52

17.12a P.260 10,37

17.01 P.238 17,21

17.02 P.245 412,73

17.03 P.239 15,03

17.24 P.269 78,28

17.23 P.275 4,55

17.27 P.282 16,73

17.30 13,72

001.17 15,19

SAUNY: jacuzzi i wanny schładzające 17.13; 17.16 3 szt. P6 mycie i dezynfekcja jacuzzi wraz z obudową C4 7 razy w tygodniu

SAUNY: basen z murkami 39,00 B14 39,00 P12 mycie i dezynfekcja basenów napełnionych wodą C4 7 razy w tygodniu

P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C4 7 razy w tygodniu

P11 dezynfekcja podłogi C4 7 razy w tygodniu

C4 7 razy w tygodniu

C4 7 razy w tygodniu

C4 7 razy w tygodniu

119,00

P11 dezynfekcja podłogi

C4 7 razy w tygodniu

C4 7 razy w tygodniu

P2 utrzymanie w czystości korytarzy i ciągów komunikacyjnych  z wyposażeniem

SAUNY VIP: holl/wypoczywalnia 42,11

SAUNY: łaźnie, sauny

SAUNY: teren zewnętrzny + natryski 119,00

SAUNY VIP: natryski toalety 7,99

SAUNY: ciagi komunikacyjne

17.20 T 7,99

P8

211,62

SAUNY:  natryski, toalety 90,29

SAUNY : holl i wypoczywalnia 523,25

50,19

P11

P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem

dezynfekcja podłogi

P8
mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne

P4

utrzymanie czystości łazienek i toalet, uzupełnianie mydła,  środków 

higienicznych, umieszczanie kostek zapachowych lub odpowiedników w miskach 

klozetowych i pisuarach, stosowanie zapachów aromatycznych, mycie i 

dezynfekcja sanitariatów i natrysków, czyszczenie kratek wentylacyjnych i 

podobne

C4

C4

7 razy w tygodniu

7 razy w tygodniu

P8
mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne

SAUNY VIP: łaźnie, sauny 48,02

mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne

C2 3 razy w tygodniu
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P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C4 7 razy w tygodniu

P11 dezynfekcja podłogi C4 7 razy w tygodniu

SPORT
01.3 1 804,16 P5 sprzątanie maszynowe i dezynfekcja - serwis nocny c4 7 razy w tygodniu

12.04 202,70 P14 mycie i dezynfekcja ścian z płytkami ceramicznymi i drzwi C1 1 raz w tygodniu

P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C7 usługa ciągła od otwarcia strefy

P15 mycie przeszkleń wewnętrznych C2 3 razy w tygodniu

P7 mycie elewacji szklanych do 4m C1 1 raz w tygodniu

P21 mycie ścian na poziomie lustra wody C5 1 raz na 2 tygodnie

P12 mycie i dezynfekcja basenów napełnionych wodą C6 1 raz w miesiącu

P23
mycie i dezynfekcja koryt  i kratek przelewowych, kratki ściekowe, mycie 

zjeżdżalni - wg harmonogramu
CH częstotliwość wg. uzgodnionego harnomogramu

SPORT: wieża do skoków 1 szt. P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C1 1 raz w tygodniu

SPORT: jacuzzi 1 szt. P6 mycie i dezynfekcja jacuzzi wraz z obudową C2 3 razy w tygodniu

P5 sprzątanie maszynowe i dezynfekcja - serwis nocny C4 7 razy w tygodniu

P16 mycie i dezynfekcja mebli HPL i innych- serwis nocny C4 7 razy w tygodniu

P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C7 usługa ciągła od otwarcia strefy

P11 dezynfekcja podłogi C8 1 raz na  3 godziny

P19 ściąganie wody C7 usługa ciągła od otwarcia strefy

13.08 P.227 19,02

13.09 P.226 18,88

13.10 P.225 18,97

03.06 P.178 22,03

21.105 P.329 17,54

20.118 P.341 486,11

20.119 P.331 512,81

20.124 P.338 119,29

25.201 57,39

25.202 28,16

25.203 28,28

25.204 17,38

26.201 56,42

26.202 17,83

26.202a T 4,64

trybuna północna (1800 miejsc) 24.201 972,44

trybuna południowa (1800 miejsc) 24.202 972,44

1 raz w miesiącu

1 raz w tygodniu

14.08 414,06

P1

P4

utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem

utrzymanie czystości łazienek i toalet, uzupełnianie mydła,  środków 

higienicznych, umieszczanie kostek zapachowych lub odpowiedników w miskach 

klozetowych i pisuarach, stosowanie zapachów aromatycznych, mycie i 

dezynfekcja sanitariatów i natrysków, czyszczenie kratek wentylacyjnych i 

podobne

C6

C1

17.11 10,17

1 282,50

780,62

1 szt.

P.241

4 069,98

SAUNY: solarium 10,17

3 369,63

SPORT: pomieszczenia na zawody, w tym:

SPORT: plaża mokra wokół basenów,w tym:

SPORT: szatnie mokre 414,06

pomieszczenie poniżej lini wody

basen do skoków

basen pływacki

P.111
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SPORT: zaplecze basenowe, w tym: 03.01 P.175 12,23

03.01a P.176 6,99

03.02 P.169 15,29

zespół antydopingu 22,03 03.06 P.178 22,03 P8
mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne

C1 1 raz w tygodniu

04.01a P.197 7,13

04.01b P.196 5,37

04.02a P.184 6,00

04.02b P.186 5,35

04.03a P.193 8,33

04.03b P.189 7,97

04.03c P.190 7,89

04.03d P.192 9,41

P4

utrzymanie czystości łazienek i toalet, uzupełnianie mydła,  środków 

higienicznych, umieszczanie kostek zapachowych lub odpowiedników w miskach 

klozetowych i pisuarach, stosowanie zapachów aromatycznych, mycie i 

dezynfekcja sanitariatów i natrysków, czyszczenie kratek wentylacyjnych i 

podobne

C7 usługa ciągła od otwarcia strefy

P8
mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne

C4 7 razy w tygodniu

P11 dezynfekcja podłogi C8 1 raz na  3 godziny

P19 ściąganie wody C7 usługa ciągła od otwarcia strefy

07. P.201 92,03

09. P.210 55,13

05.01 P.208 114,11

08. P.212 51,28

11a 35,15

11b 12,59

12.01 P.234 113,98

05.05 P.205 25,75

16.05 P.235 17,26

12.02 P.233 23,80

13.11 P.231 16,12

13.07 P.228 18,94

3 razy w tygodniu

C4 7 razy w tygodniu

C4 7 razy w tygodniu

P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem

P3
opróżnianie koszy na śmieci, uzupełnianie worków odpowiadających wymiarom 

koszy, opróżnianie pojemników do zbiórki odpadków selektywnych w sposód 

selektywny

C2

P8

mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne

C4 7 razy w tygodniu

P2 utrzymanie w czystości korytarzy i ciągów komunikacyjnych  z wyposażeniem C6 1 raz w miesiącu

14.10 65,68

14.09 68,24

P8
mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne

C1 1 raz w tygodniu

P.110

P.112

SPORT: magazyny 147,16

SPORT: sale ćwiczeń 327,11

SPORT: pomieszczenia obsługi 101,87

SPORT: natryski, toalety - szatnia mokra 133,92

57,45

pomieszczenia masażu

sauny sportowe

zespół medyczny
34,51 P8

mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne
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03.04 T 3,51

03.07 T 4,99

03.08 T 4,99

04.01d T 2,04

04.01f P.195 2,69

04.02d T 2,01

04.02f P.187 2,69

05.02 T 10,30

05.03 T 10,91

13.13 T 7,34

13.14 T 7,86

13.02 P.219 24,23

13.04 P.221 22,76

20.120 T 13,61

20.121 T 8,79

20.122 T 13,58

20.123 T 8,90

03.03 P.173 24,99

03.09 P.172 13,83

04.01f P.195 9,87

04.01g 16,52

04.02e P.182 10,04

04.02g 16,41

04.03g 15,84

05.04 P.202 18,36

05.06 P.209 11,04

05.07 P.204 11,18

11c 7,39

12.03 P.232 27,34

13.05 P.217 50,69

13.06 P.224 47,24

13.12 P.222 108,37

NIEPEŁNOSPRAWNI
P5 sprzątanie maszynowe i dezynfekcja - serwis nocny C2 3 razy w tygodniu

P16 mycie i dezynfekcja mebli HPL i innych- serwis nocny C4 7 razy w tygodniu

P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C8 1 raz na  3 godziny

P4

utrzymanie czystości łazienek i toalet, uzupełnianie mydła,  środków 

higienicznych, umieszczanie kostek zapachowych lub odpowiedników w miskach 

klozetowych i pisuarach, stosowanie zapachów aromatycznych, mycie i 

dezynfekcja sanitariatów i natrysków, czyszczenie kratek wentylacyjnych i 

podobne

C8 1 raz na  3 godziny

P8

mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne

C4 7 razy w tygodniu

P8

utrzymanie czystości łazienek i toalet, uzupełnianie mydła,  środków 

higienicznych, umieszczanie kostek zapachowych lub odpowiedników w miskach 

klozetowych i pisuarach, stosowanie zapachów aromatycznych, mycie i 

dezynfekcja sanitariatów i natrysków, czyszczenie kratek wentylacyjnych i 

podobne

mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne

C4 7 razy w tygodniu

C2 3 razy w tygodniu

14.14 T

23,72

23,87

P2 utrzymanie w czystości korytarzy i ciągów komunikacyjnych  z wyposażeniem C2 3 razy w tygodniu

14.13 T

P4

SPORT: natryski , toalety 151,20

SPORT: ciągi komunikacyjne 389,11

NIEPEŁNOSPRAWNI - przebieralnie 47,59
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REKREACJA
P5 sprzątanie maszynowe i dezynfekcja - serwis nocny C4 7 razy w tygodniu

P16 mycie i dezynfekcja mebli HPL i innych- serwis nocny C4 7 razy w tygodniu

P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C4 7 razy w tygodniu

P11 dezynfekcja podłogi C8 1 raz na  3 godziny

P19 ściąganie wody C7 usługa ciągła od otwarcia strefy

16.09 T 55,86 P4

utrzymanie czystości łazienek i toalet, uzupełnianie mydła,  środków 

higienicznych, umieszczanie kostek zapachowych lub odpowiedników w miskach 

klozetowych i pisuarach, stosowanie zapachów aromatycznych, mycie i 

dezynfekcja sanitariatów i natrysków, czyszczenie kratek wentylacyjnych i 

podobne

C7 usługa ciągła od otwarcia strefy

16.10 T 55,67 P8
mycie i dezynfekcja całkowita pomieszczeń z wyposażeniem łącznie ze 

ścianami, podłogą , siedziskami  i urządzeniami sanitarnymi, czyszczenie 

elementów metalowych, kratek wentylacyjnych i podobne

C2 3 razy w tygodniu

P11 dezynfekcja podłogi C8 1 raz na  3 godziny

P19 ściąganie wody C7 usługa ciągła od otwarcia strefy

16.07A P.283 2 203,13 P5 sprzątanie maszynowe i dezynfekcja - serwis nocny C4 7 razy w tygodniu

002.02 86,81 P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C7 usługa ciągła od otwarcia strefy

002.03 74,85 P7 mycie elewacji szklanych do 4m C1 1 raz w tygodniu

27.201 139,66 P17 mycie i dezynfekcja mebli technorattanowych i innych mebli rekreacyjnych C6 1 raz w miesiącu

P10
czyszczenie i dezynfekcja wyposażenia i elementów architektonicznych hali 

basenów rekreacyjnych, czyszczenie kratek wentylacyjnych i podobne
C4 7 razy w tygodniu

pokój matki z dzieckiem 18,31 16.02 P.237 18,31 P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C7 usługa ciągła od otwarcia strefy

jacuzzi 1 szt. P6 mycie i dezynfekcja jacuzzi wraz z obudową C4 7 razy w tygodniu

basen rekreacyjny wypływowy 16.07b 274,00

basen ze statkiem pirackim 16.07c 105,17

basen lądowisko zjeżdżalni 16.07d 44,42

baseny kaskadowe 16.07e 73,91

basen z falą 16.07f 564,80

basen dla dzieci / brodzik 16.07h 85,30

basen solankowy 16.07i 108,00

mycie i dezynfekcja basenów napełnionych wodą C1

CH

1 raz w tygodniu

częstotliwość wg. uzgodnionego harnomogramu

16.08 492,94

P12

P23
mycie i dezynfekcja koryt  i kratek przelewowych, kratki ściekowe, mycie 

zjeżdżalni - wg harmonogramu

P.125

1 255,60

REKREACJA: szatnie mokre 492,94

REKREACJA: natryski , toalety 120,04

16.03 T 8,51

REKREACJA:

plaża mokra wokół basenów, w tym:
2 504,45
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REKREACJA: plaża zewnętrzna, w tym: P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C4 7 razy w tygodniu

plaża wokół basenów P13 mycie i dezynfekcja leżaków C4 7 razy w tygodniu

basen solankowy sezonowy 16A.01 269,00 P21 mycie ścian na poziomie lustra wody C2 3 razy w tygodniu

basen solankowy - cz. zewn. 16A.02 293,14 P22 czyszczenie fug w niecce basenowej C1 1 raz w tygodniu

basen relaksacyjny - cz. zewn. 16A.03 295,15 P18 utrzymanie w czystości i dezynfekcja  - min. 2 osoby C7 usługa ciągła od otwarcia strefy

basen lądowisko zjeżdżalni zewn.
16A.04 379,87 P23

mycie i dezynfekcja koryt  i kratek przelewowych, kratki ściekowe, mycie 

zjeżdżalni - wg harmonogramu
CH częstotliwość wg. uzgodnionego harnomogramu

zjeżdżalnie zewn. P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C4 7 razy w tygodniu

plaże piaszczyste/wodny plac zabaw        i inne 

atrakcje
P25

czyszczenie atrakcji typu: toru skimboardowego wraz z deskami, wodnego toru 

przeszkód, stanowisk z zabawkami w tym piankowymi, sceny wraz meblami, 

mebli ogrodowych, wykładzin ze sztucznej trawy lub innego tego typu 

wyposarzenia

C4 7 razy w tygodniu

Taras wewnętrzny -widokowy -komunikacja

23.122 P.370 61,49

23.126 P.369 127,45

23.123 T 8,46

23.124 T 4,28

ADMINISTRACJA
15.01 P.134 14,38

15.03 P.135 12,98

15.04 P.136 12,69

15.05 P.137 13,00

15.06 P.138 12,76

15.07 P.139 12,83

15.08 P.140 12,50

14.16 P.146 18,94

14.31 P.168 16,95

14.04 P.106 34,82

22.117 P.355 12,74

22.104 P.357 11,79

22.103 P.358 23,12

22.105 P.362 53,78

22.106 P.359 40,91

22.114 P.366 55,06

22.115 P.367 55,06

22.116 P.368 54,92

21.107 P.311 37,67

21.104 P.326 30,39

21.110 P.324 16,32

21.102 P.320 32,13

1 raz w tygodniu

C3 5 razy w tygodniu

P1

P3

utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem

opróżnianie koszy na śmieci, uzupełnianie worków odpowiadających wymiarom 

koszy, opróżnianie pojemników do zbiórki odpadków selektywnych w sposód 

selektywny

sprzątanie maszynowe i dezynfekcja - serwis nocny C2 3 razy w tygodniu

P7 mycie elewacji szklanych do 4m

C1

1 raz w tygodniuC1

P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem

1 237,16

Taras wewnętrzny -widokowy (przy restauracji)

ADMINISTRACJA: biura 585,74

P5

201,68 7 razy w tygodniu

P4
utrzymanie czystości łazienek i toalet, uzupełnianie mydła,  środków 

higienicznych, umieszczanie kostek zapachowych lub odpowiedników w miskach 

klozetowych i pisuarach, stosowanie zapachów aromatycznych, mycie i 

C4 7 razy w tygodniu

C4
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20.103 P.313 64,47

20.104 P.303 64,47

21.111 P.325 25,40

21.103 P.323 112,26

21.112 P.346 71,31

22.107 P.349 111,59

22.118 P.356 65,54

22.108 P.350 113,03

22.102 P.353 83,11

15.02 P.132 14,64

15.12 P.133 55,50

02. 36,22

04.04 30,36

20.101 P.301 15,58

20.102 P.302 787,91

21.101 P.322 43,06

22.101 P.354 41,39

14.15 P.119 55,84

14.30 P.114 15,98

14.01 P.101 10,89

14.02 P.102 311,99

14.02a P.127 44,87

14.28 P.145 42,05

14.27 P.149 98,02

14.40 P.108 109,01

14.39 P.113 36,70

21.102a 7,63

14.19 P.165 17,71

14.22a 27,39

14.23a P.156 36,00

13.01 P.218 20,46

13.03 P.220 20,67

7 razy w tygodniu

P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C4 7 razy w tygodniu

ADMINISTRACJA:

ciągi komunikacyjne, 

szatnie suche, sale

847,90

ADMINISTRACJA: 

hol wejściowy, korytarze
653,53

ADMINISTRACJA: 

hol sportowy, korytarze
959,76

ADMINISTRACJA: 

szatnie pracownicze
129,86

P2

P5

P2

P5

utrzymanie w czystości korytarzy i ciągów komunikacyjnych  z wyposażeniem C4

sprzątanie maszynowe i dezynfekcja - serwis nocny C4

C4

C2

utrzymanie w czystości korytarzy i ciągów komunikacyjnych  z wyposażeniem

sprzątanie maszynowe i dezynfekcja - serwis nocny

P2 utrzymanie w czystości korytarzy i ciągów komunikacyjnych  z wyposażeniem C3 5 razy w tygodniu

sprzątanie maszynowe i dezynfekcja - serwis nocny C2 3 razy w tygodniuP5

7 razy w tygodniu

7 razy w tygodniu

3 razy w tygodniu

Strona 9 z 10



Nazwa grupy pomieszczeń
Powierzchnia 

łącznie:

Numery 

pomieszczeń

Numer/nazwa 

pomieszczenia

Powierzchnia 

pomieszczeń:
P? Kategoria Czynności C? Częstotliwość czynności

Tabela nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Sprzątanie Kompleksu Termy Maltańskie

14.05 T 4,21

14.06 T 4,10

14.07 T 4,81

14.22c T 2,14

14.22b P.158 4,18

14.22d P.159 4,35

14.23b P.156 4,51

14.23c T 4,87

14.23d P.157 8,09

14.24 T 10,68

14.25 T 11,28

15.09 T 7,67

15.10 T 7,98

20.105 P.319 48,38

20.106 P.305 48,43

20.107 P.315 45,05

20.108 P.308 45,01

20.109 P.304 5,01

20.110 P.318 5,19

21.113 P.328 10,43

21.114 P.327 7,86

22.111 P.361 7,99

22.112 P.360 8,90

22.113 P.363 4,71

13.15 P.223 11,33

15.11 P.143 8,62

kuchnia sekretariatu 10,08 22.109b P.352 10,08 P24
utrzymanie czystości kuchni socjalnych, mycie i dezynfekcja, czyszczenie kratek 

wentylacyjnych i podobne
C3 5 razy w tygodniu

PIWNICA

001.09 11,92 P4

utrzymanie czystości łazienek i toalet, uzupełnianie mydła,  środków 

higienicznych, umieszczanie kostek zapachowych lub odpowiedników w miskach 

klozetowych i pisuarach, stosowanie zapachów aromatycznych, mycie i 

dezynfekcja sanitariatów i natrysków, czyszczenie kratek wentylacyjnych i 

podobne

C1 1 raz w tygodniu

001.10 15,70

001.11 T 8,45

001.12 13,60

001.20 14,57

19,95 P24
utrzymanie czystości kuchni socjalnych, mycie i dezynfekcja, czyszczenie kratek 

wentylacyjnych i podobne
C3 5 razy w tygodniu

P1 utrzymanie w czystości powierzchni z wyposażeniem C1 1 raz w tygodniu

7 razy w tygodniuP4

utrzymanie czystości łazienek i toalet, uzupełnianie mydła,  środków 

higienicznych, umieszczanie kostek zapachowych lub odpowiedników w miskach 

klozetowych i pisuarach, stosowanie zapachów aromatycznych, mycie i 

dezynfekcja sanitariatów i natrysków, czyszczenie kratek wentylacyjnych i 

podobne

C4

PIWNICA: pomieszczenia konserwatorów 64,24

ADMINISTRACJA: natryski, toalety 315,83

ADMINISTRACJA: kuchnie
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