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                                                                                       Załącznik nr 4 
                                         do umowy Nr ZR-S.3402.2.2011  

 
WYKAZ CZYNNO ŚCI NALE ŻĄCYCH DO PODSTAWOWYCH 

OBOWIAZKÓW WYKONAWCY USŁUG 
 

Częstotliwość  
Lp. 

 
Opis czynności Ilość dni  

w 
tygodniu 

W roku 

1. Wycieranie kurzu z mebli, lamp biurowych oraz obrazów. 5  
2. Czyszczenie mebli płynem do konserwacji (odpowiednim do 

rodzaju powierzchni). 
5  

3. Mycie drzwi i framug. 5  
4. Opróżnianie i mycie koszy na śmieci ( z wymianą worków 

plastikowych). 
7  

5. Opróżnianie pojemników niszczarek dokumentów (z 
wymianą worków plastikowych). 

5  

6. Odkurzanie/zamiatanie (z wykorzystaniem odkurzacza) 
powierzchni podłóg ( wykładziny sportowe, PCV, kamienna). 

7  

7. Wycieranie poręczy schodów (z użyciem odpowiedniego 
środka do mycia/czyszczenia).  

5  

8. Pokrywanie powłoką akrylową, antypoślizgową wykładzin 
PCV i posadzek kamiennych. 

- 4 

9. Mycie posadzek sportowych płynami wskazanymi przez 
producenta, w przypadku użycia maszyn czyszczących należy 
stosować szczotki i pady o średniej miękkości ( nie należy 
używać twardych padów i szczotek). 

2 razy 
dziennie – 

7 dni w 
tygodniu 

 

10. Mycie: kloszy, opraw wentylacyjnych i oświetleniowych.  4 
11. Mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych 

(umywalki, miski i deski klozetowe, pisuary, kabiny 
prysznicowe, armatura, inne akcesoria). 

7  

12. Mycie i dezynfekcja glazury w pomieszczeniach z natryskami 
oraz szatniach. 

7  

13. Mycie i polerowanie luster, powierzchni błyszczących 
(chromowanych), emaliowanych, itp. 

7  

14. Mycie schodów. 7  
15. Mycie parapetów okiennych. 5  
16. Mycie powierzchni szklanych wraz z ramami. 7  
17. Pranie/czyszczenie krzeseł, foteli kanap, i innych mebli 

tapicerowanych. 
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18. Uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, 
pojemników z mydłem, dezodorantów zapachowych, kostek 
WC. 

7  

19. Neutralizacja zapachów w pomieszczeniach sanitarnych. 7  
20. Dezynfekcja aparatów telefonicznych. - 12 
21. Czyszczenie/mycie grzejników. - 12 
22. Usuwanie plam ze ścian. wg. potrzeb 
23. Utrzymanie w czystości sprzętu sportowego (poprzez 

odkurzanie i mycie). 
wg. potrzeb 

24. Wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne – należy utrzymywać 
w czystości. 

wg. potrzeb 

25. Mycie lamperii.  12 
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26. Usuwanie pajęczyn z sufitów pomieszczeń. wg. potrzeb 
27 Mycie lamperii.  12 
28 Mycie okien na zewnątrz i wewnątrz (320m2)  1 
29 Usuwanie pajęczyn z sufitów pomieszczeń. wg. potrzeb 
30 Wycieranie z kurzu drabinek gimnastycznych. 1  
31 Wycieranie z kurzu trybun składanych oraz ławek 

gimnastycznych. 
 12 

32 Mycie widowni wraz z siedziskami po każdej imprezie 
artystycznej lub sportowej. 

  

33 Czyszczenie i mycie sali gimnastyki korekcyjnej. 7  
34 Czyszczenie i mycie pomieszczeń siłowni. 7  
35 Mycie i dezynfekcja pomieszczeniach solarium i sauny. po każdym użyciu 
36 Mycie i dezynfekcja pomieszczenia masażu suchego. po każdym użyciu 

 
 
         Akceptuję: 
 
        .......................................... 


