
załącznik nr 1 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

-sprzątanie powierzchni w obiekcie Teatru Muzycznego w Łodzi przy ul. Północnej 
47/51 o powierzchni 5641,65 m2 wraz z jednokrotnym myciem wszystkich okien 
w ciągu trwania umowy, w terminie uzgodnionym ze służbami administracyjnymi 
Teatru.  
-sprzątanie budynku administracyjnego z pokojami gościnnymi o powierzchni 299,00 
m2 przy ul. Kamińskiego 3a w Łodzi wraz z jednokrotnym myciem wszystkich okien 
w ciągu trwania umowy, w terminie uzgodnionym ze służbami administracyjnymi 
Teatru. Sprzątanie pokoi gościnnych może być wymagane natychmiast po 
zgłoszeniu przez pracownika Teatru, jedynie w przypadkach gdy goście zmieniają się 
w tym samym dniu. 
 
Sprzątanie w obiektach oprócz codziennego utrzymania czystości obejmuje w 
szczególności: 
- pełnieniu dyżurów serwisu sprzątającego w ilości minimum 2 osoby w czasie 
trwania spektakli lub imprez. 
- olejowanie podłóg drewnianych raz w czasie trwania umowy w miesiącu lipcu, w 
terminie uzgodnionym ze służbami administracyjnymi Teatru. - zgodnie z instrukcją, 
- konserwacja posadzek marmurowych - krystalizacja lub polaryzacja (w zależności 
od powierzchni) raz w czasie trwania umowy w miesiącu lipcu w terminie 
uzgodnionym ze służbami administracyjnymi Teatru.- zgodnie z instrukcją, 
- podłogę w sali baletowej należy myć codziennie po lub przed próbami zgodnie z 
grafikiem zajęć ze szczególna starannością, zgodnie z instrukcją (obejmującą m.in. 
po zastosowaniu środków myjących dwukrotne zmycie czysta wodą), 
- pranie foteli na widowni raz w czasie trwania umowy w miesiącu lipcu, w terminie 
uzgodnionym ze służbami administracyjnymi Teatru. - zgodnie z instrukcją, 
- odkurzanie i czyszczenie foteli po spektaklach lub imprezach, 
- opiekę na roślinami znajdującymi się we foyer. 
 
 
Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa powyżej w obsadzie 
składającej się z własnej obsługi, przy użyciu własnego sprzętu i środków 
chemicznych dostosowanych do rodzaju sprzątanych powierzchni oraz zapewni w 
ramach usługi środki higieniczne do toalet i łazienek takie jak: mydło, ręczniki 
papierowe koloru białego i papier toaletowy koloru białego oraz worki na odpady przy 
czym wszystkie wskazane środki higieniczne będą uzupełniane na bieżąco. 
 
Zamawiający wymaga, aby informacje i opisy na asortymencie stosowanych środków 
czystości i dezynfekcji były w języku polskim. Zmawiający wymaga, aby Wykonawca 
posiadał aktualne karty charakterystyki dla wszystkich preparatów, z których będzie 
korzystał w trakcie realizacji usługi. 
 
Wykonawca zobowiązany jest stosować wyspecjalizowany sprzęt porządkowy 
(uzgodniony z Zamawiającym)odpowiednią ilość mopów do sprzątania 
zabezpieczoną wg obowiązujących norm i zasad oraz przepisów sanitarno-
higienicznych (z zastosowaniem zasady jeden mop do jednego pomieszczenia). 



Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedstawienia obsady personalnej 
(przed podpisaniem umowy). 
 
Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do przestrzegania tajemnicy służbowej. 
Zamawiający wymaga, aby pracowników Wykonawcy obowiązywał zakaz wglądu do 
wszelkiego rodzaju dokumentów, akt i pism Zamawiającego. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 zapewnienia nadzoru nad pracownikami, 

 przestrzegania wszelkich obowiązujących na terenie Teatru przepisów w 

zakresie: 

- BHP, 

- p/poż, 

- dezynfekcji i higieny pomieszczeń, 

- stosowanych metod, procedur utrzymania czystości pomieszczeń, 

- stosowanych narzędzi i sprzętu do sprzątania. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej Teatru 
Muzycznego z Łodzi, termin należy ustalić z Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 
Tadeuszem Koszalskim – tel. 502 396 571. 
 


