Załącznik nr 1 do SIWZ – Wykaz pomieszczeń
i wyposażenia do sprzątania (dot. zad. 1)
Wykaz pomieszczeń i wyposażenia do sprzątania w budynku terapii Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
Informacje dodatkowe:
- podłogi w budynku: terakota i market,
- ściany łazienek gabinetu zabiegowego, brudownika, pomieszczenia gospodarczego na brudną bieliznę, pomieszczenia na szczotki, apteki,
szatni oraz fartuchy ochronne w pokojach wyłożone są terakotą,
- wszystkie muszle klozetowe są z kompaktem,
- wszystkie pomieszczenia należy 1 raz dziennie myć, a dodatkowo korytarze i klatki schodowe należy 1 raz dziennie zamiatać,
- Zamawiający wymaga odkurzania tapczanów i usuwania zabrudzeń po zakończonym leczeniu przez pacjenta, mycia łóżek i usuwania
zabrudzeń na materacach.
Roczna liczba pacjentów na oddziale Leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych nie przekracza 700.
Roczna liczba pacjentów na oddziale terapii uzależnień nie przekracza 700.
Opis pomieszczeń parteru budynku terapii
l.p

Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia Opis pomieszczenia
w m2

1

Holl,

33,44

2
3

korytarz
OLAZA
Sanitariat kobiet
nr 3

102,64
12,18

Posadzki, tarket
Okno 2,2 m2, szafki metalowe
tarket
•
•
•
•
•
•

kabina prysznicowa szt-1
umywalka szt-1
muszle klozetowe z kompaktem szt-2
glazura ściany
kosz na śmieci 2 szt
pojemnik na papier toaletowy szt -3

uwagi

mycie 1raz dziennie
mycie 1raz dziennie
mycie 1raz dziennie

•
•
•
•
•

pojemnik na mydło w płynie szt-1
okno 1,65m2
drzwi 5,0m
podłoga terakota
ściany i podłoga ściany glazura

4

Szatnia kobiet
nr 4

17,40

•
•
•
•
•

okna 3,60m2
drzwi 1,80m2
podłoga terakota
ściany i podłoga ściany glazura
szafki metalowe (podwójne) 11 szt.

mycie jeden raz dziennie

5

Pokój nr 5
2 łóżkowy
z łazienką

18,27

•
•
•
•

okno 3,0m2
drzwi 4,0m2
kosz na śmieci -1szt
pojemnik na papier toaletowy 1szt. , na ręczniki pap. 1 szt.,
na mydło w płynie 1 szt.
umywalka
muszla klozetowa z kompaktem
ściany i podłoga glazura , terakota

mycie 1 raz dziennie

drzwi 4,m2
kosz na śmieci,
pojemnik na papier toaletowy 1szt. ,
na ręczniki pap. 1 szt.,
na mydło w płynie 1 szt., umywalka,
muszla klozetowa
okna 3,0 m2
ściany i podłoga; tarket, glazura,terakota
okna 4,40m2
drzwi4,4m2
umywalka

mycie 1 raz dziennie

•
•
•

6

Pokój nr 6
2 łóżkowy z
łazienką

18,00

•
•
•
•
•
•
•

•
7

Pokój nr 7
3 łóżkowy
z łazienką

25,40

•
•
•

mycie 1 raz dziennie

•
•
•
•

muszla klozetowa z kompaktem
kosz na śmieci -1szt
pojemnik na papier toaletowy 1szt. , na ręczniki pap. 1 szt.,
na mydło w płynie 1 szt.
ściany i podłoga glazura terakota, tarket

8

Dział Farmacji
Szpitalnej (apteka)

8,40

•
•
•
•

okno 2,20m2
drzwi 1,80m2
kosz na śmieci
podłoga tarket

mycie 1 raz dziennie

9

Gabinet Pielęgniarki
Oddziałowej

11,05

•
•
•
•

okno2,20m2
drzwi 1,80m2
kosz na śmieci szt-1
podłoga terakota

mycie 1 raz dziennie

10

brudownik

16,88

•
•
•
•
•
•

okno 2,20m2
drzwi 6,10m2
zlewozmywak 1 komorowy
umywalka
muszla klozetowa z kompaktem
pojemnik na papier toaletowy

mycie 1 raz dziennie

•
•

kosz na śmieci -szt-1
ściany i podłoga glazura terakota

•
•
•
•
•
•

okna 4,0m2
drzwi 4,0m2
kosz na śmieci szt-1,
pojemnik na papier toaletowy 1szt. ,
na ręczniki pap. 1 szt.,
na mydło w płynie 1 szt.

Pomieszczenie nr 11

11

Pokój nr 8
3 łóżkowa
z łazienką

24,03

mycie 1 raz dziennie

•

glazura, podłoga terakota, tarket

12
13

Klatka schodowa
Mopownia

21,30
3,40

•
•

terakota
terakota

14

Sanitariat męski
Nr 14

3,90

•
•
•
•
•
•
•
•
•

okno 2,16 m2
drzwi 1,80 m2
umywalka
muszla klozetowa kompakt
kosz na śmieci szt-1
pojemnik na papier toaletowy szt-1
poj. na mydło szt-1
poj. papier składka szt-1
ściany i podłoga glazura terakota

15

Sanitariat kobiet
nr 15

3,60

•
•
•
•
•
•
•
•
•

drzwi 1,80 m2
umywalkach
muszla klozetowa z kompaktem
pisuar
kosz na śmieci szt-1
poj. papier toaletowy szt-1
poj. na mydło w płynie szt-1
poj. na papier składka szt-1
ściany i podłoga glazura terakota

16

Szatnia pacjentów
nr 16

5,40

Podłoga terakota,

mycie 1 raz dziennie
mycie 1 raz dziennie
Pomieszczenie może być
oddane do użytkowania
wykonawcy
mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

17

Holl przed izbą
przyjęć
nr 24

38,80

•
•
•
•

Podłoga tarket
Kosz na śmieci
Stół, ławki do siedzenia szt. 3 ,
Infokiosk,

mycie 1 raz dziennie
1 raz zamiatanie

18

Pomieszczenie
kuchenne dla
pacjentów

12,00

•
•
•
•
•

okno 2,20m2
drzwi 1,80m2
umywalka,
kosz na śmieci
ściany i podłoga glazura terakota

mycie 1 raz dziennie
terakota

19

Sala pacjentów
nr 25 z łazienką 2

22,00

Sala pacjentów nr 26 24,20
z łazienką 3

21

Sala pacjentów nr 27 22,20
z łazienką3

okno 3,0m2
drzwi 4,0m2
umywalka
muszla klozetowa z kompaktem,
poj. na papier toaletowy 1szt. ,
kosz na śmieci szt. 1
ściany i podłoga glazura terakota tarket
Okno 6,0m2
drzwi 4,0 m2
umywalkach
muszla klozetowa z kompaktem ,
pojemnik na papier toaletowy 1szt.
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okno 6,0m2
drzwi 3,60 m2
umywalka
muszla klozetowa z kompaktem,

mycie 1 raz dziennie

20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

22

23

Gabinet kierownika
oddziału
Pomieszczenie nr
28 z łazienką

Gabinet lekarski
Pomieszczenie nr 29
z łazienką

19,80

16,70

24

Izba przyjęć z
Pomieszczenie nr 25
z łazienką

22,00

25

Gabinet zabiegowy
nr 26

16,60

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pojemnik na papier toaletowy
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okno2,80m2
drzwi 3,60m2
umywalka
muszla klozetowa z kompaktem.
Pojemnik na papier toaletowy 1szt., na ręczniki pap. 1 szt.,
na mydło w płynie 1 szt.
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okno 3,0 m2
drzwi 3,60m2
umywalka
muszla klozetowa z kompaktem,
pojemnik na papier toaletowy, 1szt. na ręczniki pap. 1 szt.,
na mydło w płynie 1 szt.
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 2,20m2
drzwi 5,90m2
umywalki 2 szt
muszla klozetowa z kompaktem
poj. na papier toaletowy
poj. na mydło w płynie szt-2
kosz na śmieci szt-2
poj. papier składka szt -1
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 4,40m2
drzwi 4,0m2

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

26

Gabinet lekarski
Nr 27

22,00

27

Sala pacjentów nr 1
z separatką i
łazienką
2 łóżkowa

20,50

28

Dyżurka
pielęgniarska

16,70

29

Świetlica/stołówka
pacjentów OLAZA

21,30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umywalka
kosz na śmieci szt-2
poj. na mydło w płynie szt-1
pojemnik na ręczniki papierowe składka- szt. 1
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 4,40m2
drzwi 4,0m2
umywalka
kosz na śmieci szt-2
poj. na mydło w płynie szt-1
pojemnik na ręczniki papierowe składka- szt. 1
Ściany i podłoga glazura terakota market
okna 4,40m2
drzwi 4,0m2
umywalki 2 szt
muszla klozetowa z kompaktem
kosz na śmieci szt-1,
poj. na papier toaletowy 1szt. na ręczniki pap. 1 szt., na
mydło w płynie 1 szt.
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 4,40m2
kosz na śmieci szt-1
Podłoga tarket

•
•
•
•
•
•

okna 4,40m2
drzwi 4,0m2
umywalkach
muszla klozetowa z kompaktem
kosz na śmieci .
poj. na papier toaletowy 1szt. na ręczniki pap. 1 szt., na

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

30

Sala pacjentów nr 3
z łazienką
3 łóżkowa

21,30

31

Sala pacjentów nr 4
z łazienką
5 łóżkowa

31,20

32

Sanitariat męski
nr 33

13

33

Szatnia mężczyzn

12,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mydło w płynie 1 szt.
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 4,40m2
drzwi 6,0m2
umywalki 2 szt
muszla klozetowa z kompaktem
kosz na śmieci szt-1,
poj. na papier toaletowy szt-1, na ręczniki pap. 1 szt., na
mydło w płynie 1 szt.
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 6,60m2
drzwi 4,0m2
umywalki 2 szt.
muszla klozetowa z kompaktem
kosz na śmieci szt-1,
poj. na papier toaletowy 1szt. , na ręczniki pap. 1 szt., na
mydło w płynie 1 szt.
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
terakota
okna 4,40m2
drzwi 6,80m2
umywalki 2 szt
muszla klozetowa z kompaktem
pisuar
kosz na śmieci szt-1
poj. papier toaletowy szt-1,poj. mydło w płynie szt-1,poj.
ręcznik składka szt-1
Ściany i podłoga glazura terakota
terakota
okno 2,20m2

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

•
•
•
34

Drzwi P-poż

drzwi 2,20m2
kosz na śmieci szt-1
Ściany i podłoga glazura terakota

13,60

Na parterze budynku szacunkowo do utrzymania w czystości jest:
1) powierzchni płaskich 730 m2
2) ściany glazura w łazienkach 299,6 m2
3) ściany glazura w pokojach, oraz fartuchy przy umywalkach
35,34m2
4) okna do mycia szt. 43 - 88,01m2
5) drzwi do mycia o wym. 0,9 x 2,00 szt. 54
- o wym. 0,8 x2 szt. 4
6) umywalki szt. 25
7) muszle klozetowe szt. 19
8) Biurka szt.8
9) Stoły szt. 7
10) Kosze na śmieci szt. 30
11) Pojemniki na papier toaletowy szt. 20
12) Pojemniki na mydło w płynie szt. 20
13) Łóżka szpitalne 22
14) Wersalka 2
15) Tapczany 6
16) fotele szt 5
17)fotele biurowe 7 szt.
18) krzesła 30
19) taborety 20
20) Szafy, 10
21) Szafki nocne 28
22) Szafki inne 9
23) Szafy na leki materiały medyczne szt.4,
24) wózki na leki szt 2, fotel zabiegowy,

według potrzeb

25) Kozetka lekarska
26) Regały w aptece szt 3,
27) regały metalowe 5 szt.
Zamawiający wymaga by były utrzymane w czystości:
- poręcze i listwy ochraniające ściany,
- drzwi i okna odgradzające strefy korytarza 24,10m2 ,
- drzwi wejściowe do budynku w ilości 6 sztuk razem 16,95m2 oraz schody wejściowe do budynku i teren wokół
nich

Opis pomieszczeń pierwsze piętra budynku terapii
35

Sala nr 17
z łazienką

20,62

okna 3,30m2
drzwi 1,80m2x2
umywalka szt1
kosz na śmieci
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 3,60 m2
drzwi 1,80 m2 x2
umywalka szt 1
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
kosz na śmieci

mycie 1 raz dziennie

36

Sala nr 18
z łazienką

20,14

37

Sala nr 19 z łazienką 16,40

okna 1,60 m2
drzwi 1,80 m2 x2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
Kosz na śmieci

mycie 1 raz dziennie

38

Sala nr 20 z łazienką 19,40

okna 2,04 m2 x 2
drzwi1,80 m2 x 2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

Ściany i podłoga glazura terakota tarket
kosz na śmieci
39

Sala nr 21 z łazienką 20,60

40

Sala nr 22 z łazienką 20,66

41

Sala nr 23 z łazienką 21,60

42

Sala nr 24 z łazienką 22,81

43

Schowek

2,04

okna 3,17 m2
drzwi 1,80m2 x 2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 3,45m2
drzwi 1,80m2 x2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 3,30m2
drzwi 1,80m2 x2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 3,30 m2
drzwi 1,80m2 x2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
terakota

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

44

Kuchnia pacjentów

14,83

45

Sala nr 1 z łazienką

21,13

46

Sala nr 2 z łazienką

21,51

47

Sala nr 3 z łazienką

21,55

48

Sala nr 4 z łazienką

22,14

okno 2,25m2
drzw1,8m2x2
zlewozmywak 2 komorowy z szafką
umywalka
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota
Do utrzymania w czystości 4 szafki kuchenne stół, krzesła
okna 3,0m2
drzwi 1,80m2 x 2
umywalka terakota
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 3,0m2
drzwi 1,80 m2 x 2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 6,0 m2
drzwi 1,80 m2 x 2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 6,0 m2
drzwi 1,80 m2 x 2
umywalka

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

49

Sala nr 5 z łazienką

20,90

50

Sala nr 6 z łazienką

21,13

51

Sal nr 7 z łazienką

25,30

52

Sala nr 8 z łazienką

20,90

muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 3,0 m2
drzwi 1,80 m2 x 2
umywalka
muszla klozetowa komp.
kosz na śmieci
poj. na papier toaletowy
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 3,0 m2
drzwi 1,80 m2 x 2
umywalka
muszla klozetowa komp.
kosz na śmieci
poj. papier toaletowy szt-1
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 3,0 m2
drzwi 1,80 m2 x 2
umywalka
muszla klozetowa komp.
Pojemnik na papier toaletowy
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 6,0 m2
drzwi 1,80 m2 x 2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

53

Sala nr 9

16,70

54

Sala nr 10

17,30

55

Sala nr 11 z łazienką

56

Sala nr 12 z łazienką 22,18

57

Sala nr 13 z łazienką 21,12

17,50

okna3,30m2
drzwi 1,80 m2 x 2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okno 3,37 m2
drzwi 1,80m2 x 2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okno 1,65 m2
drzwi 1,80m2x2
umywalka
muszla klozetowa komp.
Poj. na papier toaletowy 1 szt
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
Okno 1,65m2
drzwi 1,80 m2x 2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci 35l
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okno2,25 m2
drzwi 1,80m2 x 2
umywalka
muszla klozetowa komp.

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

58

Sala nr 14 z łazienką 21,00

59

Sala nr 15 z łazienką 17,18

60

Sala nr 16 z łazienką 22,23

61

Magazyn pościeli

12,20

62

Korytarz

172,00

poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okno3,30 m2
drzwi 1,80m2x2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okna 3,30 m2
drzwi 1,80m2x2x2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz naśmieci 35l
glazuraglazura,terakota
okno 1,65 m2
drzwi 1,80m2x2
umywalka
muszla klozetowa komp.
poj. papier toaletowy szt-1
kosz na śmieci
Ściany i podłoga glazura terakota tarket
okno 1,65m2
drzwi 1,80m2x2
Podłoga terakota
tarket
Dwa okna na obu stronach korytarza

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie

mycie 1 raz dziennie
1 raz zamiatanie

63

Pomieszczenie
Działu Statystyki
Medycznej

10,22

64

Klatka schodowa
boczna
Klatka schodowa
wschodnia

25,80

65

33,50

terakota
okno 1,65m2
drzwi 1,80m2
kosz na śmieci, niszczarka
Terakota
Okno 6m2
okno 2,34m2
okno 5,02 m2
drzwi z pcv ognio odporne 6,38m2
drzwi p.poż 2,40m2
drzwi p.poż 4,0m2

Razem powierzchni do utrzymania czystości na piętrze budynku terapii jest:
1. Powierzchni płaskich; parter m2 –-708,26
2. Ściany glazura i terakota: - 250,10 m2
Do utrzymania w czystości pozostają meble pacjentów w tym:
Szafki przyłóżkowe- 60 szt.
Szafki na buty sztuk- 25
Szafy na ubrania – 60 szt. wymiary szaf 90x80x200
Liczba tapczanów 60 ( zakres prac odkurzanie, czyszczenie plam po zakończonym leczeniu przez pacjenta )
liczba stołów 25
liczba krzeseł 70
Ponadto w budynku znajduje się do utrzymania w czystości ;
Biurko 3 szt., szafa biurowa, 2 szafki metalowe, meble kuchenne ( ze zlewozmywakiem),
Zamawiający wymaga by były utrzymane w czystości:
- poręcze i listwy ochraniające ściany,
- drzwi i okna odgradzające strefy korytarza,

mycie 1 raz dziennie
1 raz zamiatanie
mycie 1 raz dziennie
1 raz zamiatanie

Wykaz pomieszczeń i wyposażenia do sprzątania w budynku Pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach
Opis pomieszczeń parteru budynku Pałac

66

Administracja

27,12 m2

67

Gabinet Dyrektora

22,02 m2

68

sanitariat dla
personelu

8,55

wykładzina terket
okna 4,83m2
drzwi pełne 4,40m2
kosze na śmieci szt- 3
Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie
kosz na śmieci 35 L
meble biurowe
pojemnik na mydło
pojemnik na ręczniki składka
Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie
kosz na śmieci szt 1+ niszczarka
okna 7,24m2
drzwi 7,20m2
meble biurowe trzy regały jedna
szafa dwa fotele tapicerowane, stolik
okolicznościowy, dwa biurka dwie
drukarki fotel obrotowy , 3 krzesła
tapicerowane , podłoga parkiet
Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie
posadzka terakota
glazura ścian 27,36 m2
okna 0,60m2
drzwi drewniane 5,40m2
umywalka
muszla klozetowa z kompaktem
pojemnik na papier toaletowy duży
pojemnik na mydło w płynie
pojemnik na papier składka

69

Poradnia Terapii
Uzależnienia od
Alkoholu i
Współuzależnienia

33,23

70

Gabinet Poradni
Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i
Współuzależnienia

13,62

71

Świetlica żółta

72,52

kosz na śmieci szt. 2
lustro
posadzka terakota
wyposażenie-fotele obrotowe,
biurka, meble
lustro
umywalka
okna 7,24m2
drzwi pełne 4,40 m2
kosz na śmieci
pojemnik na ręczniki składka
pojemnik na mydło w płynie
lamperia m2 – 15,53
glazura m2 – 20,21
wykładzina PCV
okna 4,83m2
drzwi 1,60m2
meble biurowe
stoły szt. 2
ściana glazura m2 -2,50
pojemnik na ręczniki składka
pojemnik na mydło w płynie
umywalka
kosz 35 l
panele
okna 11,27m2
drzwi drewniane m2 – 8,80
10 stołów, 40 krzeseł

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

72

Kadry, Radca
Prawny
nr 4

15,58

73

Gabinet
terapeutyczny nr 7

24

świetlica czarna

57,1

szafka wnękowa
kosz na śmieci
posadzka panele
okna 4,83m2
drzwi 3,60 m2
meble biurowe, biurkox2, 2 fotele
biurowe
kosz na śmieci 60L, umywalka
posadzka panele
okno 1,61m2
drzwi 3,60m2
kosz na śmieci 60L
meble biurowe
w toalecie terakota 4,09 m2
glazura 24,42 m2
kabina prysznic, lustro
umywalka
muszla klozetowa z kompaktem
pojemnik na papier toaletowy
pojemnik na mydło w płynie
pojemnik na papier składka
kosz na śmieci 35L
posadzka parkiet
okna 7,24m2
drzwi 4,80m2
meble zabytkowe w ścianach
kosz na śmieci
na ścianach okładzina drewniana

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Księgowość

pomieszczenie
socjalne dla
pracowników

44,91

14,03

korytarz przed
administracją

43,33

hol główny ze
schodami

28,33

Klatka schodowa

18,4

zabytkowa z trzema drzwiami za
o powierzchni
wyposażenie dwa zabytkowe
kredensy wbudowane w ścianę
dwie biblioteczki wbudowane w
ścianę , elementy zabytkowe
drewniane nad drzwiami
okiennice drewniane przysłaniające
całość okien
posadzka panele
okna 4,83m2
drzwi 4,40 m2
Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie
meble biurowe – biurka szt. 6, szafy
szt. 13,
fotele obrotowe szt. 3
kosz na śmieci - szt. 4
Podłoga terakota, ściany glazura
2,43 m2, zlewozmywak
jednokomorowy, pojemnik na
Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie
mydło, pojemnik na ręczniki
papierowe składka, stoły pow. 1,63
m2, szafki kuchenne, krzesła 5 szt.
glazura ściany m2 3,48
Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie
zlewozmywak 1 komorowy
pojemnik na mydło w płynie
poj. na papier kuchenny rolka
Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie
stoły pow. m2 1,63 szafki 3 szt.
Taras posadzka z terakoty 13,68 m2
drzwi oszklone 2,88m2
Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie
posadzka lastrico

wieża

okno 1,65m2

Opis pomieszczeń I – piętra budynku Pałac
Sala terapeutyczna
nr 10

45

Sanitariat żeński nr
11 i 12

27,6

Gabinet Kierownika
Adm-Gosp. nr 13,

10,4

posadzka panele
okna 3,74 m2
drzwi 2,64 m2
posadzka terakota
kabiny prysznicowe szt. 2
umywalki szt. 4
zlew 1 komorowy
kabiny klozetowe szt. – 2
muszle klozetowe z kompaktem szt.
–2
okna 3,0m2
drzwi pełne 8,0m2
lustra ścienne szt. 4
glazura ściany m2 – 84,63
pojemnik na papier toaletowy duży
szt. 2
pojemnik na mydło w płynie
pojemnik na ręczniki składka
kosz na śmieci 60L
kosz na śmieci 35 L- 2 szt.
panele
meble biurowe, fotel biurowy
okno 2,41m2
drzwi oszklone balkonowe i

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Sala terapeutyczna
nr15

47,7

Gabinet
terapeutyczny nr 16

25,5

Sala terapeutyczna
nr 17

29,3

Sala terapeutyczna
nr 18

27

Sala terapeutyczna
nr 19

wejściowe 7,90 m2
drzwi pełne m2 – 1,60
kosz na śmieci
panele
okna m2 3,74
drzwi m2 – 2,64
panele
Okna m2 – 3,74
drzwi m2 – 5,38
szafa
biurko
fotele szt. 2
wersalka
ława
kosz na śmieci 60l
podłoga panele
okna 4,08m2
drzwi balkonowe oszklone 1,76 m2
kosz na śmieci 60l
podłoga panele
okna 3,74 m2

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

drzwi 5,28 m2

41,2

podłoga panele
okna 1,82m2
drzwi 2,64m2

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Terapia pokój
socjalny nr 20

59,11

Korytarz i schody

16,92 m2

podłogi panele
okna 6,0m2
drzwi 6,80m2
biurka, szafy,regały
kosz 60l 3 szt.
kosz 35l 2 szt.
wykładzina PCV
schody lastrico m2 – 42,91
okna i drzwi balkonowe m2 – 12,60

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Opis pomieszczeń II piętra budynku Pałac

Gabinet
terapeutyczny nr 21

21,3

Gabinet
terapeutyczny nr 22

21,8

Gabinet
terapeutyczny nr 23

42

podłoga panele
okna m2- 1,05
drzwi m2 – 5,28
biurko, meble biurowe, 2 fotele,
ława
kosz na śmieci 60l
podłoga panele
okna m2 – 4,26
drzwi m2 - 2,64
biurko, meble biurowe, 2 fotele,
ława
kosz na śmieci 60l
podłoga panele
okna 2,88 m2
drzwi 2,64 m2
biurko, meble biurowe, ława fotele 2

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

szt., ława

Gabinet
terapeutyczny nr 24

14,8

Gabinet
terapeutyczny nr 25

22

Gabinet
terapeutyczny nr 26

22

Gabinet
terapeutyczny nr 27

22

Gabinet
terapeutyczny nr 29

20,5

kosz na śmieci 60l
podłoga panele
okna 2,84 m2
drzwi 2,64m2
kosz na śmieci 60l
meble biurowe, 2 fotele, ława
podłoga panele
okno 4,26 m2
drzwi 2,64 m2
meble biurowe biurko
kosz na śmieci 60l
podłoga panele
okno 2,12 m2
drzwi 2,64 m2
biurko, meble biurowe, 2 fotele,
ława
kosz na śmieci 60l
podłoga panele
okna - 2,12 m2
drzwi – 5,28 m2
biurko, meble biurowe 2 fotele, ława
kosz na śmieci 60l
podłoga panele
biurko, meble biurowe, 2 fotele,
ława
okna – 2,10 m2
drzwi – 2,64 m2

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Sanitariat męski nr
30 i 31

26,22

Gabinet
terapeutyczny nr 32

20,5

Korytarz i schody z
II na I p
Korytarz

39

Klatka schodowa

22,8

kosz na śmieci 60l
posadzka terakota
glazura ściany - 86,51 m2
pojemnik na papier toaletowy duży
szt. – 3
pojemnik na mydło w płynie szt. – 1
pojemnik na ręczniki składka
kabin ustępowych szt. 4
muszle klozetowe z kompaktem szt.
3
okno - 1,42 m2
drzwi - 10,80 m2
lustra szt. 4
pisuary 2 szt.
umywalki 5 szt.
kosz na śmieci 60l
podłoga panele
biurko, meble biurowe, 2 fotele,
ława
okno – 1,05 m2
drzwi – 2,64 m2
kosz na śmieci 60l
korytarz panele 34,0m2
schody terakota m2 – 10,22
okna - 2,08 m2
posadzka PCV
okna – 2,20 m2
drewniana wieża

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie
Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie
Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

okna - 2,20 m2
Mycie schodów
kamiennych

3,2

wejście do pałacu

Mycie i sprzątanie 1 raz dziennie

Opis piwnicy budynku Pałacu

posadzka płytki kamienne
100

101

Stołówka,

78,5 m2

Korytarz
(również ten przy
stołówce)

78,79 m2

pomieszczenie
gospodarcze

9,50 m2

sanitariat

4,5 m2

schody do
stołówki

14,28 m2

okna – 4,95m2
16 stołów m2-15,99
Terakota, płytki kamienne, glazura
ścian korytarza przy
stołówce 12,23 m2, drzwi pełne
3,60m2- 3 szt.,
pojemnik na ręczniki papierowe
składka, pojemnik na mydło w
płynie, zlewozmywak
Podłoga terakota, ściany glazura
22,50 m2
Podłoga terakota, ściany glazura
15,20 m2, kabina prysznicowa z
brodzikiem, pojemnik na ręczniki
papierowe składka, pojemnik na
mydło w płynie, na papier toaletowy
umywalka muszla klozetowa z
kompaktem, kosz na śmieci 60L
płytki kamienne
lamperia na ścianach 40,80 m2
drzwi pełne 5,40m2
okno pow 1,10 m2

Mycie 1 raz dziennie dodatkowo 1 raz
dziennie zamiatanie
Sprzątanie stołów po każdym posiłku +
dezynfekcja

Mycie 1 raz dziennie

Mycie 1 raz dziennie

Mycie 1 raz dziennie

Mycie 1 raz dziennie

drzwi 1,6 m2
glazura ścian 21,99 m2
Razem powierzchni do utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Pałacu
- powierzchni płaskich – 1370,90 m2
w tym:
-podłogi drewniane – 22,80 m2
- podłogi parkiet – 79,12 m2
- panele – 683,12 m2
- posadzka terakota – 341,79 m2
- PCV tarket – 96,66
- lastrico – 89,64 m2
- posadzka płytki kamienne – 101,59 m2
Pozostałe:
- glazura ścienna – 345,10 m2
- okna – 124,16 m2
- drzwi – 139,58 m2
- koszy na śmieci 60l szt - 45
- umywalek szt – 15
- zlewozmywaków 1 komorowych - 3
- muszli klozetowych szt - 9
- pisuarów szt - 2
- pojemników na papier toaletowy szt - 9
- pojemników na papier składka szt - 11
- pojemników na mydło w płynie – 11
- ilość niszczarek szt. 9
- chodnik korytarz 1,2m x 17 m
-chodniki na świetlicach podano w SIWZ
- dywany szt. 2 o wymiarach 2,47x4 oraz 2,65x4
- łączna liczba krzeseł w budynku 290 w tym tapicerowanych 40
- łączna liczba stołów i stolików 47
- łączna liczba biurek 33
- łączna liczba foteli przybiurkowych obrotowych -28

- łączna liczba foteli tapicerowanych 42
- łączna liczba szafek 26
- łączna liczba szaf ubraniowych 15
- łączna liczba kanap -1
- łączna liczba regałów 16
-- łączna liczba szaf metalowych 1
- łączne wymiary szaf w księgowości kadrach i gab.nr 13 0,8x2,5 m w ilości 12 sztuk
- łączne wymiary szaf w sekretariacie 0,55x2,15 m w ilości 10 sztuk

