Załącznik 1/1C
Szczegółowy zakres sprzątania
Zakres sprzątania usługa codzienna :
1. Biura Spółki, recepcja VIP, korytarze, dojścia do wind, windy:
a) Opróżnić pojemniki na śmieci i przenieść śmieci w wyznaczone miejsce. Pojemniki wytrzeć
na mokro, jeżeli są zanieczyszczone, wymienić worki foliowe;
b) Wytrzeć kurz i umyć meble biurowe i kuchenne;
c) Obustronnie umyć drzwi wraz z ościeżnicami i progami do pomieszczeń;
d) Odkurzyć sprzęt biurowy i RTV;
e) Przetrzeć grzejniki;
f) Wyczyścić punktowo zabrudzone miejsca na ścianach, usunąć pajęczyny;
g) Odkurzyć i usunąć plamy z wykładzin,
h) Wyczyścić wszystkie twarde i elastyczne posadzki;
i) Umyć wszystkie wewnętrzne przeszklenia: blaty, drzwi, naświetla (nie dotyczy okien);
j) Przetrzeć kratki wentylacyjne, osprzęt elektryczny.
2. Sanitariaty:
a) Opróżnić pojemniki na śmieci i przenieść śmieci w wyznaczone miejsce. Pojemniki wytrzeć
na mokro, jeżeli są zanieczyszczone, wymienić worki foliowe;
b) Wyczyścić wszystkie twarde posadzki;
c) Usunąć osady z kamienia (tam, gdzie występuje);
d) Wytrzeć na mokro/ zdezynfekować dozowniki, umywalki, pisuary, muszle klozetowe, deski
sedesowe, przyciski WC, wylewki, baterie;
e) Wytrzeć do czysta lustra, oprawy oświetleniowe i wyposażenie wnętrza;
f) Wyczyścić punktowo zabrudzone ściany;
g) Udrożnić zatkane toalety i umywalki;
h) Przetrzeć kratki wentylacyjne, osprzęt elektryczny;
i) Uzupełnić papier toaletowy, ręczniki papierowe i mydło w płynie;
j) Umyć drzwi i ściany kabin.

Zakres sprzątania stałe utrzymanie czystości
1. Klub Biznesowy wraz z przynależnym zespołem toalet oraz loże VIP
a) Usunąć wszystkie śmieci w tym: butelki, opakowania, kubki po napojach, gazety, papierki,
niedopałki papierosów, liście, słonecznik, naklejki, gumy do żucia itp.;
b) Opróżnić pojemniki na śmieci i przenieść śmieci w wyznaczone miejsce. Pojemniki wytrzeć
na mokro, jeżeli są zanieczyszczone, wymienić worki foliowe;
c) Wyczyścić wszystkie twarde posadzki;
d) Usunąć osady z kamienia (tam gdzie występuje);
e) Wytrzeć na mokro/zdezynfekować dozowniki, umywalki, pisuary, muszle klozetowe, deski
sedesowe, przyciski WC, wylewki, baterie, Uzupełnić papier toaletowy, ręczniki papierowe
i mydło w płynie;
f) Wytrzeć do czysta lustra, oprawy oświetleniowe i wyposażenie wnętrza;
g) Wyczyścić punktowo zabrudzone ściany;
h) Udrożnić zatkane toalety i umywalki;

i) Przetrzeć kratki wentylacyjne, osprzęt elektryczny;
j) umyć drzwi i ściany kabin
k) Odkurzyć i umyć meble biurowe i kuchenne oraz przeprowadzić ich konserwację środkami
chemicznymi, przeznaczonymi do konserwacji mebli;
l) Wyczyścić punktowo zabrudzone miejsca na ścianach;
m) Odkurzyć i usunąć plamy z wykładzin.
n) Umyć wszystkie wewnętrzne przeszklenia: blaty, drzwi, naświetla (nie dotyczy okien);
2. Obszar pomiędzy murawą a trybunami:
a) Odkurzyć sztuczną trawę;
b) Usunąć wszelkie nieczystości, w tym liście z nawierzchni asfaltowej;
c) Usunąć śnieg i błoto pośniegowe.
3. Tereny zewnętrzne – ulica Olimpijska z chodnikami, plac wejściowy poz. +1 wraz z
chodnikiem wzdłuż ul. Damrota, kładka z ulicy Roosevelta na plac wejściowy, pasaż na poz.
0 wzdłuż ulicy Roosevelta, plac przed wejściem na trybunę południową, parking asfaltowy
przy ulicy Roosevelta, parkingi szutrowe po zachodniej stronie stadionu, tereny zielone:
a) Zebrać i usunąć wszystkie śmieci, liście;
b) Przeciwdziałać skutkom gołoledzi i oblodzeń oraz usuwać śnieg i błoto pośniegowe, w
miarę potrzeb posypywać piaskiem oraz środkami zapobiegającymi powstawaniu gołoledzi
i oblodzeń;
c) Kosić trawniki po osiągnięciu wysokości 8 cm przez źdźbła trawy

Zakres sprzątania usługa związana z imprezami – SPRZĄTANIE I STOPNIA
(REALIZOWANE PRZED IMPREZĄ):

1. Strefa kibiców przyjezdnych, tereny zewnętrzne, parking wewnętrzny:
a) Uzupełnić worki na śmieci
b) Przeciwdziałać skutkom gołoledzi i oblodzeń oraz usuwać śnieg i błoto pośniegowe, w
miarę potrzeb posypywać piaskiem oraz środkami zapobiegającymi powstawaniu gołoledzi
i oblodzeń;
2. Hole, korytarze, klatki schodowe, wejścia i drogi dojścia na trybuny w poziomach +1 i +3:
a) Uzupełnić worki na śmieci;
b) Umyć parapety i blaty przy kioskach gastronomicznych;
3. Trybuny, w tym wygrodzenia i krzesełka stadionowe:
a) Umyć krzesełka;
b) Usunąć wodę z trybun;

Zakres sprzątania usługa związana z imprezami – SPRZĄTANIE II STOPNIA (W TRAKCIE
I PO IMPREZIE):
1. Wszystkie strefy:
a) W toaletach uzupełnić papier toaletowy, ręczniki papierowe i mydło w płynie;

b) Opróżniać na bieżąco pojemniki na śmieci do wyznaczonych miejsc i wymieniać w nich
worki;
c) Kontrolować, czy ciągi komunikacyjne nie są zaśmiecone – w razie potrzeby posprzątać.
2. Strefa VIP, Zintegrowane Centrum Dowodzenia, pomieszczenia dla mediów, kasy biletowe:
a) Usunąć wszystkie śmieci, w tym: butelki, opakowania, kubki po napojach, gazety, papierki,
niedopałki papierosów, liście, słonecznik, naklejki, gumy do żucia itp.
b) Opróżnić pojemniki na śmieci i przenieść śmieci w wyznaczone miejsce. Pojemniki wytrzeć
na mokro, jeżeli są zanieczyszczone, wymienić worki foliowe;
c) Odkurzyć i umyć meble oraz przeprowadzić ich konserwację środkami chemicznymi,
przeznaczonymi do konserwacji mebli;
d) Wyczyścić punktowo zabrudzone miejsca na ścianach,;
e) Odkurzyć i usunąć plamy z wykładzin,
f) Wyczyścić wszystkie twarde i elastyczne posadzki;
g) Umyć wszystkie wewnętrzne przeszklenia: blaty, drzwi, naświetla (nie dotyczy okien).
3. Toalety (ogólnodostępne, strefa VIP, Zintegrowane Centrum Dowodzenia):
a) Usunąć wszystkie śmieci w tym: butelki, opakowania, kubki po napojach, gazety, papierki,
niedopałki papierosów, liście, słonecznik, naklejki, gumy do żucia itp.;
b) Opróżnić pojemniki na śmieci i przenieść śmieci w wyznaczone miejsce. Pojemniki wytrzeć
na mokro, jeżeli są zanieczyszczone, wymienić worki foliowe;
c) Wyczyścić wszystkie twarde posadzki;
d) Usunąć osady z kamienia (tam gdzie występuje);
e) Wytrzeć na mokro/zdezynfekować dozowniki, umywalki, pisuary, muszle klozetowe, deski
sedesowe, przyciski WC, wylewki, baterie;
f) Wytrzeć do czysta lustra, oprawy oświetleniowe i wyposażenie wnętrza;
g) Wyczyścić punktowo zabrudzone ściany;
h) Udrożnić zatkane toalety i umywalki;
i) Przetrzeć kratki wentylacyjne, anemostaty, osprzęt elektryczny;
j) Umyć drzwi i ściany kabin.
4. Strefa kibiców przyjezdnych, tereny zewnętrzne, parking wewnętrzny:
a) Usunąć wszystkie śmieci w tym: butelki, opakowania, kubki po napojach, gazety, papierki,
niedopałki papierosów, liście, słonecznik, naklejki, gumy do żucia itp.;
b) Opróżnić pojemniki na śmieci i przenieść śmieci w wyznaczone miejsce, wymienić worki.
5. Hole, korytarze, klatki schodowe, wejścia i drogi dojścia na trybuny w poziomach +1 i +3:
a) Usunąć wszystkie śmieci w tym: butelki, opakowania, kubki po napojach, gazety, papierki,
niedopałki papierosów, liście, słonecznik, naklejki, gumy do żucia itp.;
b) Opróżnić i wyczyścić kosze na śmieci, wymienić worki;
c) Usunąć odchody zwierzęce, w tym ptasie;
d) Usunąć plamy z posadzek;
e) Umyć poręcze, barierki, pochwyty, parapety i blaty przy kioskach gastronomicznych;
f) Usunąć odpadki z parapetów okien ciągu komunikacyjnego poziomu +2 i dachu recepcji
VIP.
6. Trybuny, w tym wygrodzenia i krzesełka stadionowe:

a) Usunąć wszystkie śmieci w tym: butelki, opakowania, kubki po napojach, gazety, papierki,
niedopałki papierosów, liście, słonecznik, naklejki, gumy do żucia itp.;
b) Przetrzeć wygrodzenia trybun;
c) Usunąć plamy z trybun;
d) Usunąć odchody zwierzęce, w tym ptasie.

Zakres sprzątania usługa wykonywana kwartalnie:
1. Mycie elewacji szklanych na wszystkich poziomach, w tym Zintegrowanego Centrum
Dowodzenia oraz windscreen’a na poziomie +4:
a) Umyć szyby wraz z ramami;
b) Umyć parapety i żaluzje wewnętrzne.
2. Mycie lodówek:
a) Rozmrozić zamrażalnik;
b) Umyć lodówkę wewnątrz i na zewnątrz.
3. Sprzątanie w pomieszczeniach technicznych na wszystkich kondygnacjach stadionu:
a) Zamieść posadzkę;
b) Umyć posadzkę na mokro.
4. Pranie wykładziny dywanowej w strefie biurowej spółki Stadion oraz strefie VIP:
a) Odkurzyć wykładzinę,
b) Wyprać wykładzinę,

