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Załącznik do Umowy – Tabela 1 
Zestawienie powierzchni i częstotliwości sprzątania 

Zamawiający podaje w tabeli orientacyjne ilości powierzchni do sprzątania/ rzeczy do porządkowania. Ilości i wymiary w tabeli są określone w sztukach (szt.), w metrach bieżących (mb.) lub metrach kwadratowych (m
2
) jeśli nie jest określone 

inaczej. 
Niezależnie od wskazanej przez Zamawiającego częstotliwości sprzątania danej powierzchni/porządkowania, w przypadku widocznych zabrudzeń/ smug/ lub zaśmiecenia danej powierzchni – ten fragment powierzchni będzie niezwłocznie 
oczyszczony przez osobę dyżurującą. 

pomieszczenie/nazwa 
powierzchni 

opis, materiał 

poziom/ 
powierzchnia 
czyszczenia 

(m
2
) 

godziny 
sprzątania 

częstotliwość sprzątania 
(mycie ; odkurzanie-

wykładziny dywanowe, 
dywany) – poza przerwą 

wakacyjną tj. październik-
czerwiec 

pastowanie i polerowanie 
podłóg (w przerwie 

wakacyjnej nie dotyczy) 

częstotliwość sprzątania (mycie ; 
odkurzanie-wykładziny dywanowe, 

dywany ) – w okresie przerwy 
wakacyjnej tj. lipiec sierpień 

wrzesień 

Klatka schodowa nr 1 
(„Główna”) 

główna między 
poziomami 

    

podłoga lastryko 123,0 do godz. 8.00  codziennie od poniedziałku do 
piątku  

2x w miesiącu, po godz. 
16.00, dni do ustalenia 

3x w tygodniu, dni do ustalenia 

Klatka schodowa do szatni 
publiczności 

ilość 2 między 
poziomami 

    

podłoga łącznie marmur 28,3 do godz. 8.00 codziennie od poniedziałku do 
piątku 

2x w miesiącu po godz. 
16.00, dni do ustalenia 

2x w tygodniu, dni do ustalenia 

Klatka schodowa nr 2 
 

Przy Kawiarni między 
poziomami 

    

podłoga lastryko 50,8 do godz. 8.00 codziennie od poniedziałku do 
piątku 

2x w miesiącu po godz. 
16.00, dni do ustalenia 

3x w tygodniu, do ustalenia 

Klatka schodowa nr 3 

(„techniczna”) 

z balkonem między 
poziomami 

    

podłoga lastryko 74,5 do ustalenia do 
godz. 8.00 lub 
po 14.00 

codziennie od poniedziałku do 
piątku 

- 2x w tygodniu do ustalenia 

Klatka schodowa nr 4 
(„tylna”) 

 między 
poziomami 

    

podłoga lastryko 
wykładzina PCV 

52,3 
3,3 

do ustalenia do 
godz. 8.00 rano 
lub po godz. 
14.00 

codziennie od poniedziałku do 
piątku 

- 2x w tygodniu, dni do ustalenia 

Szatnia publiczności  podziemia     

podłoga glazura 
płyty marmurowe 

84,8 
100,0 

do ustalenia, do 
godz. 8.00 lub 
po godz. 14.00 

codziennie od poniedziałku do 
piątku 

2x w miesiącu po godz. 
16.00, dni do ustalenia 

2x w tygodniu 

Szatnia dodatkowa  podziemia     

podłoga kamień szlifowany 20,7 do ustalenia, do 
godz. 8.00 lub 
po 14.00 

1x w tygodniu, dzień do 
ustalenia 

- 2x w miesiącu, dzień do ustalenia 

Toaleta dla muzyków  podziemia     

podłoga glazura 5,9 do ustalenia, do 
godz. 8.00 lub 
po 14.00 

codziennie od poniedziałku do 
piątku 

- codziennie od poniedziałku do 
piątku 

Warsztat pracownika 
gospodarczego 

      

podłoga glazura 13,7 do ustalenia, do 
godz. 8.00 lub 
po godz. 16.00 

2x w tygodniu, dni do ustalenia - 1x w tygodniu, dni do ustalenia 

Hall wejściowy „Wiatrołap”  parter     

podłoga płyty marmurowe 21,5 do godz. 8.00 codziennie od poniedziałku do 2 x w miesiącu po godz. 2x w tygodniu, dni do ustalenia 
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piątku 16.00, dni do ustalenia 

Hall główny – foyer  parter     

podłoga marmur 172,0 do godz. 8.00 codziennie od poniedziałku do 
piątku  

2 x w miesiącu po godz. 
16.00, dni do ustalenia 

3x w tygodniu, dni do ustalenia 

Kasa biletowa 2 dodatkowa      

podłoga parkiet lakierowany 2,4 do ustalenia, do 
8.00 lub po 
14.00 

2x w miesiącu, dni do 
ustalenia 

- 1x w miesiącu, dni do ustalenia 

Portiernia       

podłoga wykładzina PCV 6,4 do godz. 8.00 codziennie, od poniedziałku do 
piątku  

- codziennie od poniedziałku do 
piątku 

Toaleta dla gości 

męska/damska 

ilość 1 parter     

podłoga glazura 17,7 do godz. 8.00 codziennie, od poniedziałku do 
piątku 

- codziennie od poniedziałku do 
piątku 

Korytarz wzdłuż Sali 
koncertowej 

 parter     

podłoga  lastryko 71,3 do godz. 8.00 codziennie, od poniedziałku do 
piątku 

2x w miesiącu po godz. 
16.00, dni do ustalenia 

3x w tygodniu, dni do ustalenia 

Sala koncertowa  parter, I piętro     

Podłogi, 
inne 

parkiet lakierowany 
drewno lakierowane czoło estrady 

821,5 
15,0 

do godz. 8.00 codziennie, od poniedziałku do 
piątku (wszystkie podłogi w 
Sali za wyjątkiem balkonu ok. 
200 m

2
. Balkon 3 x w tygodniu, 

dni do ustalenia) 

2x w miesiącu po godz. 
16.00, dni do ustalenia 

1x w tygodniu (wszystkie podłogi w 
Sali), dzień do ustalenia 

Pomieszczenia za estradą ilość pomieszczeń 3 parter     

podłoga wykładzina PCV 
wykładzina PCV 
wykładzina PCV 
parkiet lakierowany 

12,0 
21,0 
10,5 
9,5 

do ustalenia, do 
godz. 8.00 lub 
po 14.00 

3x w tygodniu, dni do ustalenia - 1 x w tygodniu, dni do ustalenia  

Hall za estradą       

podłoga parkiet lakierowany 31,70 do godz. 8.00 codziennie, od poniedziałku do 
piątku 

2x w miesiącu po godz. 
16.00, dni do ustalenia 

1x w tygodniu, dzień do ustalenia 

Toaleta przy pokojach 
solistów 

 parter     

podłoga glazura 5,7 do ustalenia, do 
godz. 8.00 lub 
po 14.00 

codziennie od poniedziałku do 
piątku 

- codziennie od poniedziałku do 
piątku 

Pokój solistów nr 3 ilość pomieszczeń parter     

podłoga parkiet lakierowany 7,3 do godz. 8.00 codziennie od poniedziałku do 
piątku 

- 1x w tygodniu, dzień do ustalenia 

Pokój solistów nr 4       

podłoga parkiet lakierowany 11,8 do godz. 8.00 codziennie od poniedziałku do 
piątku 

- 1x w tygodniu, dzień do ustalenia 

Pokój dyrygenta nr 1  parter     

podłoga parkiet lakierowany 8,6 do godz. 8.00 codziennie od poniedziałku do 
piątku 

2x w miesiącu po godz. 
16.00, dni do ustalenia 

1 x tygodniu, dzień do ustalenia 

dywan, ilość 1  2,1 do godz. 8.00 codziennie od poniedziałku do 
piątku 

- 1x w tygodniu, dzień do ustalenia 

Pokój pracowników 
technicznych 

 parter     

podłoga parkiet lakierowany 8,4 do ustalenia do 
godz. 8.00 lub 
po godz. 16.00 

2x w tygodniu, dni do ustalenia - 1x w tygodniu 



 

 

3 

 

Sala Złota z balkonami  I piętro     

podłoga parkiet lakierowany 134 do godz. 8.00 codziennie od poniedziałku do 
piątku 

2x w miesiącu po godz. 
16.00, dni do ustalenia 

1x w tygodniu, dzień do ustalenia 

Balkon, ilość: 3 posadzka betonowa 5,10 do godz. 8.00 
lub po 14.00 

4x w miesiącu, mycie z 
szorowaniem, dni do ustalenia 

- - 

Hall I piętro, przy Sali Złotej  
 

     

podłoga marmur 64,0 do godz. 8.00 codziennie od poniedziałku do 
piątku 

2x w miesiącu po godz. 
16.00, dni do ustalenia 

2x w tygodniu, dni do ustalenia 

Toaleta dla gości 
męska/damska 

ilość I piętro     

podłoga glazura 18,5 do godz. 8.00 codziennie od poniedziałku do 
piątku 

- codziennie od poniedziałku do 
piątku 

Pom. nagrań (pokój 
akustyka, reżysera) 

 I piętro     

podłoga parkiet lakierowany 13,5 do godz. 8.00 5x w tygodniu, dni do ustalenia - 1x w tygodniu, dzień do ustalenia 

Toaleta dla muzyków  I piętro     

podłoga glazura 6,3 do ustalenia do 
godz. 8.00 lub 
po godz. 14.00 

codziennie od poniedziałku do 
piątku 

- codziennie od poniedziałku do 
piątku 

Pomieszczenia elektryków ilość 4      

podłoga  wykładzina PCV 13,4 
5,4 
38,2 
9,1 

do ustalenia, do 
8.00 lub po 
16.00 

2x w tygodniu, dni do ustalenia - 2 x w tygodniu, dni do ustalenia 

Hall II piętro  II piętro     

podłoga marmur 78,8 do ustalenia, do 
8.00 lub po 
16.00 

codziennie od poniedziałku do 
piątku 

2x w miesiącu po godz. 
16.00, dni do ustalenia 

2x w tygodniu 

Sala „Błękitna”  II piętro     

podłoga wykładzina dywanowa 159,00 do godz. 8.00 codziennie, od pon. do piątku - 1x w tygodniu, dni do ustalenia 

Sala prób „trójka”  II piętro     

podłoga parkiet lakierowany 78,8 do godz. 8.00 codziennie, od pon. do piątku 2x w miesiącu po godz. 
16.00, dni do ustalenia 

1x w tygodniu, dni do ustalenia 

schody drewno malowane 4,6 do godz. 8.00 codziennie, od pon. do piątku - 1x w tygodniu, dni do ustalenia 

Korytarz główny z 
korytarzem bocznym 

 II piętro     

podłoga lastryko 
wykładzina PCV 
parkiet lakierowany 

60,2 
22,4 
8,3 

do ustalenia, do 
8.00 lub po 
16.00 

codziennie, od poniedziałku do 
piątku 

2x w miesiącu po godz. 
16.00, dni do ustalenia 

3 x w tygodniu, dni do ustalenia 

klatka schodowa drewniana 
(drewno malowane) 

schody + boki 
 

9,0 do ustalenia, do 
8.00 lub po 
16.00 

codziennie, od poniedziałku do 
piątku 

- 3x w tygodniu, dni do ustalenia 

Toaleta administracji  II piętro     

podłoga glazura 5,0 do ustalenia, do 
godz. 8.00 lub 
po godz. 16.00 

codziennie, od poniedziałku do 
piątku 

- codziennie od poniedziałku do 
piątku 

Korytarz przed magazynem  II piętro     

podłoga  wykładzina PCV 3,4 do ustalenia, do 
godz. 8.00 lub 
po godz. 16.00 

codziennie, od poniedziałku do 
piątku 

- 3x w tygodniu, dni do ustalenia 

POZOSTAŁE POWIERZCHNIE DO SPRZĄTANIA/ CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE    

Nazwa powierzchni opis, materiał łączna ilość sztuk/ łączna godziny sprzątania – do częstotliwość mycia (jeśli nie częstotliwość mycia (jeśli nie    
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powierzchnia m
2
/ 

łączna ilość mb. 
godz. 8.00 lub po 16.00, jeśli 

nie jest wskazane inaczej, 
dokładne dni do ustalenia z 

Zamawiającym 

określono inaczej) – poza 
przerwą wakacyjną  

określono inaczej) – w okresie 
przerwy wakacyjnej  

okna podwójne z futrynami  25 szt./  
434,84 m

2
 (liczone 

dwustronnie) 

do ustalenia,  2x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień i 
marzec/kwiecień 

    

okna pojedyncze z futrynami 50 szt./ 245,74 m
2
 (liczone 

dwustronnie) 
ustalenia 2x w czasie trwania umowy – 

sierpień/wrzesień i 
marzec/kwiecień 

    

kryształowe lustra (Sala Złota)  materiał: szkło (liczone jednostronnie) 4 szt./ 13,0 m
2 

do ustalenia 1x w roku - sierpień     

parapety drewno malowane, marmur, lub stal 43 szt./ 16,72 m
2
 (w tym 

parapety marmurowe 10 szt. , 
5,68 m

2
) 

do ustalenia 1 x w tygodniu 2 x w miesiącu    

drzwi  z futrynami, drewniane-malowane lub obite blachą 52 szt./ 271,12,00 m
2
(liczone 

dwustronnie)
 

do ustalenia 2x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień i 
marzec/kwiecień 

    

drzwi  z futrynami drewniane częściowo przeszklone, metalowe 
częściowo przeszklone 

27 szt./ 167,60 m
2
(liczone 

dwustronnie)
 

do ustalenia 2x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień i 
marzec/kwiecień 

    

drzwi  z futrynami, pozostałe – metalowe 2 szt./ 10,12 m
2
(liczone 

dwustronnie)
 

do ustalenia 2x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień i 
marzec/kwiecień 

    

drzwi szklane  szklane, matowe  11 szt./43,06 m
2
 (liczone 

dwustronnie) 
do ustalenia drzwi w toaletach i foyer (łącznie 8 

szt.) 1 x w tygodniu, pozostałe (1 
szt. II piętro) 2x w roku -– 
sierpień, kwiecień 

drzwi w toaletach i foyer (łącznie 8 
szt.) 2 x w miesiącu 

   

szyby wewnątrz budynku   nad drzwiami, wokół drzwi szklanych, przeszklenie ściany, okna 
wewnętrzne 

17 szt./ 75,82 m
2
(liczone 

dwustronnie)
 

do ustalenia 2x w czasie trwania umowy     

lustra  - 21 szt./ 23,77 m
2 

do ustalenia  1x w tygodniu 2 x w miesiącu    

ściany  malowane farbą olejną 336,00 m
2
, do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 

sierpień/wrzesień 
    

ściany  wyłożone glazurą 177,00 m
2 

do ustalenia 1x w miesiącu      

ściany wyłożone płytami marmurowymi 188,00 m
2 

do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

filary  wyłożone płytami marmurowymi 109,20 m
2 

do ustalenia  1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

marmurowe ramy nad 
wejściami  

marmur 31,59 m
2 

do ustalenia  1x w miesiącu  1x - sierpień    

drewniane ramy nad wejściami drewno malowane 20,90 m
2 

do ustalenia  1 x w miesiącu 1x - sierpień    

grzejniki  (w tym powierzchnia wewnątrz grzejników), przed umyciem należy 
zdjąć okrywę grzejnika 

73 szt./ 212,76 m
2 

do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

balustrady (Sala Złota, 
balkony) 

lastryko  21,60 m
2 

do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień, mycie (w tym 
szorowanie) 

    

balustrady marmurowe 73,70 m
2 

do ustalenia 1x w miesiącu 1x - sierpień     

balustrady  drewno malowane 45,90 m
2 

do ustalenia 1x w miesiącu 1x - sierpień    

poręcze drewno lakierowane 84,00 mb do ustalenia 1 x w tygodniu 2 x w miesiącu    

poręcz („Trójka”, korytarz II p.)  drewno malowane 13,20 mb. do ustalenia 1 x w tygodniu 2x w miesiącu    

poręcz (Sala Konc., Główna 
klatka schod.) 

mosiężna 22,30 mb. do ustalenia 1 x w tygodniu 2 x w miesiącu    

poręcz (szatnia, klatki do 
szatni) 

metal malowany 57,00 mb do ustalenia 1 x w tygodniu 2 x w miesiącu    
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klamki/uchwyty w drzwiach   184 szt. (liczone dwustronnie) do ustalenia 1 x w tygodniu 2 x w miesiącu    

antyramy 
 

 53 szt. / 33,76 m
2 

do ustalenia 4 x w czasie trwania umowy, 
przecieranie wilgotną szmatką, 
polerowanie, szyby - mycie 
płynem do szyb 

    

obrazy za szkłem   łącznie 50 szt. / 15,21 m
2 

do ustalenia 4 x w czasie trwania umowy, 
przecieranie wilgotną szmatką, 
polerowanie, szyby- mycie płynem 
do szyb 

    

obraz łączony 6 elementów, plexi 1 szt., łącznie: 9,48 m
2 

 4 x w czasie trwania umowy, 
przecieranie wilgotną szmatką, 
polerowanie, plexi- mycie płynem 
do szyb 

    

gabloty  częściowo przeszklone 6 szt./ 8,07 m
2
 (w tym szyby 

liczone podwójnie) 
do ustalenia 4 x w czasie trwania umowy     

lampy z kloszem kulistym szklanym o średnicy klosza 0,25m. koloru 
mlecznego 

141 szt. do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

lampy  z kloszem kulistym szklanym o średnicy klosza 0,20m. koloru 
mlecznego 

329 szt. do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

lampy z kloszem kulistym szklanym o średnicy 0,10 8 szt. do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

lampy  z kloszem kwadratowym, szklanym bok 0,25m. wys. 0,10m. 
(plafony) 

54 szt. do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

lampy  z kloszem okrągłym, szklanym wymiary: średnica 0,30m.x wys. 
0,10m. oraz śr.0,20m.x w.0,10m (plafony) 

łącznie 16 szt. do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

lampy  z kloszem okrągłym płaskim, szklanym o śr. 0,30 m. 9 szt. do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

lampy lampy wiszące pojedyncze z kloszami okrągłymi, szklanymi, 
otwartymi średnica klosza: 0,26 wys. 0,20 

2 szt. 
 

do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

lampy kinkietowe z kloszem szklanym, pojedynczym wym.: 0,16x0,20 2 szt. do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

żyrandole  4 ramienne, klosze kuliste rozp. ramion ok. 0,70m. śr. klosza: 
0,20m., łącznie 24 klosze 

6 szt. do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

żyrandole 3 ramienne, 3 klosze białe stożkowate, otwarte wys. 0,10 średn. 
0,13, rozpiętość ramion żyrandola: 0,60 

1 szt.  1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

żyrandole  2-ramienne, klosze kuliste rozp. ramion ok. 0,40m., śr. klosza 
0,20m. łącznie 4 klosze 

2 szt. do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

żyrandole  1-ramienne, klosze kuliste rozp. ramion ok. 0,40m., śr. klosza 0,20, 
łącznie 2 klosze 

2 szt. do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

kinkiety  3-ramienne, żarówki świecowe, rozp. ramion ok. 0,30m. 12 szt. do ustalenia 1x w czasie trwania umowy – 
sierpień/wrzesień 

    

w toaletach, oraz pozostałe na 
terenie budynku 

umywalki, 
zlewozmywaki 

13 szt., 
1 szt. 

do ustalenia codziennie od poniedziałku do 
piątku, z dezynfekcją 

codziennie od poniedziałku do piątku, 
z dezynfekcją 

   

toalety pisuary, ceramiczne przegrody między pisuarami 4 szt., 
2 szt. (przegrody) 
 

do ustalenia codziennie od poniedziałku do 
piątku, z dezynfekcją 

codziennie od poniedziałku do piątku, 
z dezynfekcją 

   

toalety kompakty WC (muszla klozetowa, spłuczka, deska sedesowa) 18 szt. do ustalenia codziennie od poniedziałku do 
piątku, z dezynfekcją 

codziennie od poniedziałku do piątku, 
z dezynfekcją 

   

w toaletach, oraz pozostałe na 
terenie budynku 

podajniki papieru toaletowego  17 szt. (w tym11 szt. ze stali 
nierdzewnej) 

do ustalenia uzupełnianie papieru w 
podajnikach - na bieżąco, w 
zależności od potrzeb 

uzupełnianie papieru w podajnikach - 
na bieżąco, w zależności od potrzeb 

   

w toaletach, oraz pozostałe na 
terenie budynku 

dozowniki mydła  łącznie 15 szt. (w tym 2 
dozowniki Tork mydła w pianie 

do ustalenia uzupełnianie mydła w 
dozownikach - na bieżąco, w 

uzupełnianie mydła w dozownikach- 
na bieżąco, w zależności od potrzeb 
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, pozostałe mydło w płynie, w 
tym 5 dozowników ze stali 
nierdz. ) 

zależności od potrzeb 

w toaletach, oraz pozostałe na 
terenie budynku 

podajniki ręczników papierowych  11 szt. ( w tym 4 ze stali 
nierdzewnej) 

do ustalenia uzupełnianie ręczników w 
podajnikach - na bieżąco, w 
zależności od potrzeb 

uzupełnianie ręczników w 
podajnikach - na bieżąco, w 
zależności od potrzeb 

   

szafy, szafki i regały  okleina 29 szt./ 153,78 m
2
, 

powierzchnia szyb w szafach 
– 1,87 m

2 

do ustalenia 2 x w miesiącu przetarcie wilgotną 
szmatką nasączoną łagodnym 
płynem czyszczącym 
rozcieńczonym wodą, odkurzenie, 
szyby – mycie płynem do szyb 

1 x w miesiącu przetarcie wilgotną 
szmatką nasączoną łagodnym 
płynem czyszczącym rozcieńczonym 
wodą, odkurzenie, szyby – mycie 
płynem do szyb 

   

biurka okleina 5 szt./ 10,12 m
2 

do ustalenia 2x w tygodniu przetarcie wilgotną 
szmatką nasączoną łagodnym 
płynem czyszczącym 
rozcieńczonym wodą, odkurzenie  

1 x w tygodniu 
przetarcie wilgotną szmatką 
nasączoną łagodnym płynem 
czyszczącym rozcieńczonym wodą, 
odkurzenie  

   

stoły i stoliki  okleina 6 szt./ 4,17 m
2 

do ustalenia 2 x w tygodniu przetarcie wilgotną 
szmatką nasączoną łagodnym 
płynem czyszczącym 
rozcieńczonym wodą, odkurzenie  

1 x w tygodniu 
przetarcie wilgotną szmatką 
nasączoną łagodnym płynem 
czyszczącym rozcieńczonym wodą, 
odkurzenie  

   

stolik drewno lakierowane 1 szt., / 0,65 m
2 

do ustalenia 5 x w tygodniu 
przetarcie wilgotną szmatką 
nasączoną łagodnym płynem 
czyszczącym rozcieńczonym 
wodą, odkurzenie  

2 x w miesiącu 
przetarcie wilgotną szmatką 
nasączoną łagodnym płynem 
czyszczącym rozcieńczonym wodą, 
odkurzenie  

   

fotele na Sali koncertowej 
 

powierzchnia wyłożona materiałem poliestrowym 708 szt./ 
637,20 m

2 
niezbędne bieżące 
sprawdzanie przez osoby 
sprzątające czystości 
wszystkich foteli 
niezwłocznie po każdym 
koncercie oraz między 
koncertami, zwłaszcza w 
przypadku koncertów dla 
dzieci 

oczyszczenie bądź odkurzanie 
tych foteli, na których - po 
dokonanym przeglądzie -  
stwierdzono zabrudzenia lub kurz. 

1 x w miesiącu (lipiec, sierpień) 
czyszczenie, odkurzanie  

   

krzesła orkiestrowe i chóru powierzchnia wyłożona materiałem poliestrowym 200 szt. przed lub po próbach 
orkiestry i chóru 

oczyszczenie bądź odkurzanie 
tych foteli, na których - po 
dokonanym przeglądzie -  
stwierdzono zabrudzenia lub kurz 

nie dotyczy    

lodówka  1 szt./ 4,42 m
2 

do ustalenia 1 x w miesiącu, w tym mycie 
lodówki wewnątrz 

1 x w miesiącu, w tym mycie lodówki 
wewnątrz 

   

kosze na śmieci  Przybliżona ilość koszy: 
kosz na śmieci 10 l. – 11 szt., ,  
kosz na śmieci 20 l. – 19 szt.,  
kosz na śmieci 30 l. – 6 szt., 
kosz na śmieci 45 l. – 10 szt.,  
kosz na śmieci 60l. – 8 szt. 

54 szt. do ustalenia wymiana worków –nie rzadziej niż 
1 x dziennie, 5 x w tygodniu, od 
poniedziałku do piątku, 
utrzymywanie koszy w ciągłej 
czystości zarówno wewnątrz jak i 
na zewnątrz, 
 

wymiana worków -1 x dziennie, 5 x w 
tygodniu, od poniedziałku do piątku 
 
utrzymywanie koszy w ciągłej 
czystości zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz 

   

popielnice na podwórzu 3 szt. do ustalenia oczyszczanie1 x dziennie, 5 x w 
tygodniu, od poniedziałku do 
piątku 

oczyszczanie -1 x dziennie, 2 x w 
tygodniu 

   

gabloty  na ścianach budynku, na zewnątrz od ulicy (z drewna i szkła), 
szyby liczone dwustronnie 

4 szt./ 28,55 m
2 

do ustalenia 1 x w miesiącu  1 x - sierpień    

gabloty na ścianach budynku, na zewnątrz od ulicy (z metalu i szkła), 5 szt., powierzchnia 12,31 m
2 

do ustalenia 1 x w miesiącu  1 x - sierpień    
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szyby liczone dwustronnie 

fortepiany drewno 7 szt. do ustalenia 3x w tygodniu przetarcie 
wyłącznie zewnętrznych 
powierzchni instrumentu suchą 
szmatką z użyciem Pronto do 
drewna (przeciw kurzowi, bez 
wosku) lub innym 
równoważnym 

3x w tygodniu przetarcie 
wyłącznie zewnętrznych 
powierzchni instrumentu suchą 
szmatką z użyciem Pronto do 
drewna (przeciw kurzowi, bez 
wosku) lub innym równoważnym 

   

pianina drewno 1 szt. do ustalenia 3x w tygodniu przetarcie 
wyłącznie zewnętrznych 
powierzchni instrumentu suchą 
szmatką z użyciem Pronto do 
drewna (przeciw kurzowi, bez 
wosku) lub innym 
równoważnym 

3x w tygodniu przetarcie 
wyłącznie zewnętrznych 
powierzchni instrumentu suchą 
szmatką z użyciem Pronto do 
drewna (przeciw kurzowi, bez 
wosku) lub innym równoważnym 
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