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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości na terenie 

pływalni z zespołem fitness oraz zadaszonego skateparku / lodowiska przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie, 

zwanego dalej Obiektem. 
 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 90900000-6 – usługi w zakresie sprzątania i odkażania 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

I. Całodobowe sprzątanie i utrzymanie w czystości parteru i  kondygnacji Obiektu o łącznej powierzchni 

użytkowej 3553,56 m2 oraz zadaszonego skateparku/ lodowiska, w okresie od 01.12.2020 r. do 

10.01.2022 r. 

Szczegółowy zakres prac i wymagany efekt ich właściwego wykonania określa załącznik nr 1A do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. Kompleksowe sprzątanie odbywa się w okresie trwania umowy  

z wyłączeniem okresu przerwy technologicznej oraz dni świątecznych, w których obiekt jest nieczynny: 

            24 grudnia 2020 (Wigilia) obiekt otwarty w godz. 06:00 - 14:00, 

            25 grudnia 2020 (Boże Narodzenie) i 26 grudnia 2020 (Boże Narodzenie) zamknięte, 

            31 grudnia 2020 (Sylwester) obiekt otwarty w godz. 06:00 - 14:00 

            1 stycznia 2021 (Nowy Rok) zamknięte, 

            4 kwietnia 2021 (Wielkanoc) i 5 kwietnia 2021 (Wielkanoc) zamknięte, 

            3 czerwca 2021 (Boże Ciało) zamknięte, 

            1 listopada 2021 (Wszystkich Świętych) zamknięte, 

            24 grudnia 2021 (Wigilia) obiekt otwarty w godz. 06:00 - 14:00, 

            25 grudnia 2021 (Boże Narodzenie) i 26 grudnia 2021 (Boże Narodzenie) zamknięte, 

            31 grudnia 2021 (Sylwester) obiekt otwarty w godz. 06:00 - 14:00 

            1 stycznia 2022 (Nowy Rok) zamknięte 

II. Całodobowe sprzątanie i utrzymanie w czystości wskazanych obszarów parteru i I kondygnacji Obiektu 

oraz zadaszonego skateparku / lodowiska w okresie przerwy technologicznej, trwającej minimum 14 

dni (z zastrzeżeniem możliwości jej przedłużenia przez Zamawiającego) wg zakresu prac określonego  

w załączniku nr 1B do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

W trakcie trwania przerwy technologicznej sprzątanie pływalni ogranicza się do prac wyszczególnionych w ww. 

załączniku. O terminie przerwy technicznej Zamawiający poinformuje na 30 dni przed jej rozpoczęciem. Realizowane 

1 raz w roku kalendarzowym. 

III. Jednorazowe gruntowne sprzątanie części basenowej, pomieszczeń szatni pływalni, natrysków, 

sanitariatów, pomieszczeń zespołu saunowego na 2 dni przed zakończeniem przerwy technologicznej. 

wg zakresu prac określonego w załączniku nr 1C do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Zakres ww. prac, wykonywanych przed ponownym uruchomieniem pływalni, obejmujące  

w szczególności: 

 oczyszczenie luster, powierzchni szklanych wraz z obudową, glazury, podłóg, drzwi wraz z obudową, 

grzejników, oświetlenia, słupków startowych, mebli oraz ławek pływalni; 

 oczyszczenie i dezynfekcję sanitariatów, natrysków pływalni; pomieszczenia pierwszej pomocy  

i pomieszczenia ratowników; 

 oczyszczenie i uzupełnienie podajników na mydło, papier toaletowy i ręczniki pływalni; 

 oczyszczenie schodów wieży zjeżdżalni , poręczy oraz elementów metalowych; 

 oczyszczenie basenu zewnętrznego wraz z zespołem saunowym; 

 oczyszczenie poręczy band, ławek, powierzchni szklanych, mebli oraz elementów oświetlenia 

umiejscowionego na ścianach pływalni; 

 oczyszczenie sprzętu sportowego pływalni; 

 oczyszczenie basenów wraz z atrakcjami wodnymi; 

 oczyszczenie wieży zjeżdżalni wraz z rurą zjeżdżalni i lądowiskiem; 

 oczyszczenie elementów metalowych głównej hali pływalni oraz zespołu saunowego, 

 oczyszczenie powierzchni okiennych wraz z obudową od wewnątrz pływalni i zespołu saunowego. 

 

Jednorazowe gruntowne sprzątanie nastąpi przed otwarciem obiektu, na 2 dni przed zakończeniem przerwy 

technologicznej. Jest wykonywane w okresie przerwy technologicznej, niezależnie od pozostałych prac 

wykonywanych podczas ww. przerwy. Okres przerwy technologicznej wyznaczony będzie przez Dyrektora Ośrodka 

Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Wawer. O termie gruntownego jednorazowego sprzątania Wykonawca 

zostanie powiadomiony z 7-dniowym wyprzedzeniem. Określenie niezbędnej ilości pracowników przeznaczonych do 

jednorazowego gruntownego sprzątania terenu pływalni leży w gestii Wykonawcy. 

http://cpv.fiok.pl/?q=90911200-8
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IV. Zabezpieczenie obsługi sprzątającej podczas wydarzeń organizowanych na terenie Zamawiającego, w 

wymiarze dwa razy po 8h, jedna osoba, w ciągu roku, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

O terminie imprezy Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 14 dni przed imprezą. 

Zakres ww. prac, obejmuje: 

- opróżnianie koszy na śmieci i wymiana wkładów, 

- bieżącą kontrolę czystości terenu, który obejmuje imprezę. 

Okres realizacji usługi: od 01.12.2020 r. do dnia 10.01.2022 r. (lub w okresie krótszym, jeżeli opóźnieniu ulegnie 

przewidywany termin zawarcia umowy). 

Wymagania ogólne. 

Wykonanie usługi objętej niniejszym przedmiotem Wykonawca rozpoczyna od godziny 1:00 dnia rozpoczęcia 

realizacji zamówienia, określonego w treści umowy. Koniec realizacji zamówienia następuje o godzinie 22:00 

10.01.2022 r. Wynagrodzenie za pierwszą i ostatnią dobę realizacji zamówienia zostanie wypłacone w pełnej 

wysokości stawki dobowej.    

W zakresie realizacji podstawowego, całodobowego sprzątania obiektu, wymagana minimalna obsada dzienna  

w godzinach 6:00-22:00, to minimum 4 osoby (na każdej zmianie minimum jedna kobieta i jeden mężczyzna), 

pracujące w następujących przedziałach czasowych: 

- 2 osoby w godzinach 6:00 – 14:00 

- 2 osoby w godzinach 14:00 – 22:00 

Ilość osób sprzątających na zmianie dziennej musi zapewniać prawidłowe utrzymanie bieżącego wymaganego 

poziomu czystości Obiektu. 

Wymagana obsada nocna w godzinach 22:00-6:00, to minimum 3 osoby, pracujące bezwzględnie w godzinach 

22:00-6:00 na podstawie listy obecności znajdującej się w punkcie ochrony obiektu z wyznaczeniem osoby 

pełniącej obowiązki brygadzisty odpowiedzialnej za wykonanie powierzonych obowiązków. Ilość osób 

sprzątających na zmianie nocnej musi zapewniać prawidłowe utrzymanie stanu czystości Obiektu. 
 

Przed dokonaniem wyceny zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektu. 
 

Charakterystyka obiektu: 

 lustra (przyjęto średnią wielkość 90x60) – 34 szt. 

 kosze na śmieci – 58 szt. 

 podajniki na mydło – 46 szt. 

 podajniki na ręczniki  – 20 szt. 

 podajniki na papier toaletowy – 26 szt. 

 lampy – 77 szt. 

 nawierzchnie podłóg: 

- sportowa (rys. 2, pom. 8.6 i 8.7 - parkiet) – ok. 128 m2 

- sportowa (rys. 2, pom. 8.11 i 8.12 - syntetyczna) – ok. 176 m2 

- dywanowa (rys. 2, pom. 7.5, 7.6 i 7.7) – ok. 70 m2 

- linoleum (rys. 2, pom. 7.2 ,7.4 i 7.8) – ok. 40 m2 

- pozostałe nawierzchnie – ceramika podłogowa. 
 

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń podane są w przybliżeniu +/-2% i przedstawiają się następująco: 

Parter: 

Cześć basenowa 1085,28 m2 

Zespół saunowy 139,47 m2 

Pom. biurowe – 156,45 m2 

Pom. ogólne – 258 m2 

Skatepark/lodowisko 1146,83 m2 

Hol 258,67 m2 

 

I pietro: 

Część basenowa  26 m2 

Pom. biurowe 116.01 m2 

Pom. ogólne 64,29 m2 

Zespół sportowy 410,02 m2 

Ilości ławek, szafek. 

Zespół basenowy: 

Szafki 294 szt., 
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Depozyty 64 szt., 

Ławki 7 szt. 
 

Lodowisko/skatepark: 

Szafki 66 szt. 

Ławki 16 szt., 
 

Fitness: 

Szafki 76 szt., 

Ławki 5 szt. 
 

Codziennie z Obiektu korzysta około 1500 osób, w godzinach 6.00-22.00. 

Ośrodek pracuje w ruchu ciągłym w godzinach 6.00-22.00 od poniedziałku do niedzieli. 
 

Powierzchnia okien/przeszkleń wynosi ok. 515m2 (w przybliżeniu +/-2%). 

Mycia okien (powyżej 3m ) alpinistycznego wymaga ok. 402,44m2 przeszkleń (w przybliżeniu +/-2%). 
 

Zamawiający przewiduje organizację imprez sportowych, ale nie masowych w rozumieniu ustawy o imprezach 

masowych. 
 

Zamawiający nie wymaga usługi polimeryzacji. 
 

Powierzchnia terenu zewnętrznego objętego usługą sprzątania wynosi 200 m2. 

Wykonawcę zobowiązuje się do zapewnienia dla potrzeb realizacji zamówienia co najmniej niżej wymaganego, 

sprawnego sprzętu w ruchu ciągłym: 

 Maszyny do zmywania podłóg 2 szt., każda z dwoma kompletami padów (1 maszyna do celów sprzątania 

strefy pływalni oraz 1 maszyna do pozostałych powierzchni podłogowych); 

 Maszyna do gruntownego zmywania podłóg 1szt.; 

 Odkurzacz do zbierania wody 1 szt.; 

 Odkurzacz do powierzchni wykładzinowych 1 szt. 

 Wózek serwisowy 2 szt.; 

 Wózek serwisowy dwu-wiaderkowy -  2 szt.; 

 Odkurzacz podwodny automatyczny 2 szt.; 

 Przemysłowa wytwornica pary do sprzątania i dezynfekcji - 1 szt.; 

 Myjka wysokociśnieniowa - 1szt. 

W przypadku uszkodzenia lub awarii sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany do jego naprawy lub wymiany w 

czasie maksymalnie 12 godzin od wystąpienia awarii. 

Zamawiający wymaga by w pomieszczeniach przebieralni i toalet prowadzone były raporty dzienne sprzątania 

pomieszczenia potwierdzane przez pracowników Oferenta/Wykonawcy systematycznie po każdym sprzątaniu, 

zgodnie z załącznikami nr 1A i 1B do Opisu Przedmiotu Zamówienia – nie rzadziej niż co dwie godziny. 

Cena oferty wynikająca z łącznej wyceny ww. prac w formularzu ofertowym, i tym samym ceny jednostkowe 

poszczególnych zadań (I-III) winny obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia według powyższych założeń, 

w tym zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów (w tym odpowiednich wymiennych wkładów do 

podajników: mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników jednorazowych w ilości wynikającej z bieżących 

potrzeb) środków higienicznych, czyszczących, konserwujących i dezynfekujących oraz podatek VAT. Ceny 

jednostkowe nie podlegają podwyższeniu w okresie realizacji zamówienia. 
 

Załączniki: 

Nr 1A - Szczegółowy zakres czynności wchodzący w zakres całodobowego sprzątania i utrzymanie w czystości 

parteru i  kondygnacji Obiektu o łącznej powierzchni użytkowej 3553,56 m2 oraz zadaszonego skateparku / 

lodowiska. 

Nr 1B - Szczegółowy zakres czynności wchodzący w zakres kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości 

powierzchni ogólnych, zespołu fitness, lodowiskiem / skateparkiem oraz powierzchni biurowej w trakcie 

trwania przerwy technologicznej. 

Nr 1C - Szczegółowy zakres czynności wchodzących w zakres jednorazowego gruntownego sprzątania części 

basenowej, pomieszczeń szatni pływalni, natrysków, sanitariatów, pomieszczeń zespołu saunowego na 2 dni 

przed zakończeniem przerwy technologicznej. 
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Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A  


