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Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Pomieszczenia do sprzątania i utrzymania czystości  (CLOR) 

PODZIEMIE 

017 WC  + prysznic – terakota                       5 m2                codziennie  

Korytarz – lastryko       62 m2  

razem               -------------67 m2   

   

PRZYZIEMIE 

holl wejściowy      68 m2  codziennie 

wc narożny - gres     15 m2  codziennie 

korytarz -  pcv       71 m2  codziennie 

45 pokój pomiarowy     30 m2 

47 pokój pomiarowy – gres    15 m2 

48 pokój pomiarowy – gres    30 m2 

48 A pokój biurowy – gres    13 m2 

48 B pracownia - dywan    13 m2 

11 Sala gamma - pcv     95 m2 

wc + natrysk w części ,,C” - gres    4 m2  codziennie 

4 Pracownia techniczna - dywan   12 m2 

1 Sala RTG - pcv                107 m2 

49 A Pracownia techniczna - gres    28 m2 

50 Pokój biurowy - panel    15 m2 

51 pokój socjalny- gres     14 m2 

WC męski 1x  - gres                  3,5 m2  codziennie 

WC damski 2x - gres                 4,5 m 2  codziennie 

WC dla niepełnosprawnych    5,5 m2  codziennie 

59 kancelaria ogólna - panel    15 m2 

60 pokój biurowy - gres  - panel    15 m2  

razem         --------------   573,5 m2 
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PIĘTRO 

105 pokój biurowy - dywan    14 m2 

106 pokój biurowy – dywan    15 m2 

107 socjalny – gres     15 m2 

108 sala wykładowa – gres    74 m2 

110 zaplecze Sali 108 – gres    15 m2 

111 pokój biurowy - panel    14 m2 

112 sala wykładowa - gres    59 m2 

113 jod pomiar - gres     47 m2 

114 jod pracownia – dywan    15 m2 

116 radon laboratorium – pcv    28 m2 

116 A pokój biurowy – panel    13 m2 

117 B archiwum D III - pcv    13 m2 

118 pokój biurowy - dywan    16 m2 

WC męski 1x – gres     3,5 m2  codziennie 

WC damski 2x – gres     4,5 m ²  codziennie 

korytarz - pcv      136 m²  codziennie 

razem          ------------ 482 m2 

 

PIĘTRO II 

201 pokój biurowy (kasa) - panel   15 m² 

202 dyrektor - panel     15 m²  codziennie 

203 dyrekcja, sala kolegium - panel   29 m²  codziennie 

204 A sekretariat dyrekcji - panel   15 m²  codziennie 

204 z - ca dyrektora - panel    15 m²  codziennie 

205 pokój biurowy - panel    16 m² 

206 pokój biurowy - pcv    14 m² 

208 pokój biurowy - dywan    16 m² 

209 magazyn prób - pcv     16 m² 

210 pokój spalań - pcv     17 m² 

211 pokój suszarek - pcv    14 m² 

212 pokój biurowy - panel    15 m² 
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213 pokój pomiarowy - gres    15 m² 

214 laboratorium radiochemiczne - gres  28 m² 

215 pokój socjalny - gres    14 m² 

216 laboratorium radiochemiczne - gres   15 m² 

217 laboratorium radiochemiczne - gres  29 m² 

218 pokój spalań - lastryko    14 m² 

219 laboratorium - gres     15 m² 

220 pokój pomiarowy - gres    31 m² 

220 A pokój biurowy - dywan    13 m² 

220B pokój biurowy - dywan    13 m² 

221 laboratorium radiochemiczne - gres  16 m² 

222 pokój biurowy - panel    16 m² 

223 laboratorium radiochemiczne - gres  13 m² 

224 zmywalnia - gres     16 m² 

225 pokój pomiarowy, wagowy - pcv   14 m² 

226 pokój biurowy     15 m² 

227 pokój biurowy     15 m² 

228 pokój biurowy - panel    14 m² 

229 pokój pomiarowy - gres    30 m² 

230 przygotowanie prób - gres    14 m²  codziennie 

231 pokój biurowy - gres    15 m² 

WC męski 1x      3,5 m²  codziennie 

WC damski 2x      4,5 m²  codziennie 

234 pokój biurowy - panel    15 m² 

235 pokój biurowy - panel    16 m² 

236 pokój biurowy - panel    14 m² 

237 pokój biurowy - panel    16 m² 

korytarz - pcv      52 m²  codziennie 

korytarz - gres      77 m²  codziennie 

razem          --------------- 760 m2 
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PIĘTRO III 

308 biblioteka - panel     43 m² 

309 biblioteka - panel     18 m² 

WC męski 1x - gres     6 m²  codziennie 

WC damski 1x - gres     6 m²  codziennie 

korytarz - pcv      46 m²  

301 PAA - dywan     31 m2  w umówionym dniu tygodnia                

303 PAA - pcv      56 m2  w umówionym dniu tygodnia 

310  PAA – panel     15 m2   w umówionym dniu tygodnia 

razem              -----------  221 m2 

 

CZĘŚĆ ,,C" PIĘTRO I 

128 pokój spalań     5m2 

129 pracownia radiochemiczna    22 m2 

130 komora radonowa - pcv    10 m2 

131 radiobiologia - pcv     9 m2 

132 radiobiologia - pcv     22 m2 

WC 1x -  prysznic – terakota     3m2 + 3 m2 

korytarz – pcv      35 m2  

Razem           -------------- 109 m2 

 

ZAKŁAD – II  / LABORATORIUM NISKIEGO TŁA – BUNKIER  

Pokoje w budynku BERLIN 

8 pokój biurowy – pcv - umywalka   16,5 m2 

9 pokój biurowy – pcv - umywalka   16,5 m2 

15 pokój techniczny – pcv - zlew   16,5 m2 

10 pokój biurowy – pcv - umywalka   16,5 m2 

14 pokój biurowy – pcv - umywalka   16,5 m2 

11 pokój biurowy – pcv - umywalka   16,5 m2 

13 pokój techniczny – pcv - umywalka   16,5 m2 

12 pokój laboratoryjny – pcv - zlew   16,5 m2 

12 A pokój biurowy – pcv    16,5 m2  
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1 SM pokój techniczny – pcv – umywalka  28 m2 

2 SM pokój socjalny – pcv – gres – zlew   28 m2 

3 SM pokój biurowy -panel    28 m2 

korytarz pcv       67 m2  codziennie 

 

BUNKIER 

27 pcv – terakota – umywalka – prysznic – WC  23 m2  codziennie 

WC + umywalka     5,5 m2  codziennie 

Mazar – pcv – umywalka    14 m2 

Spektrometria alfa – pcv – umywalka    30 m2 

Magazyn źródeł – umywalka    14 m2 
 

pokój pomiarowy -  pcv – umywalka 2x   44 m2 
 

pokój komputerowy – pcv – umywalka   30 m2 
 

korytarz – pcv       47 m2  codziennie 

razem        ---------------358,5 m2 
 

Budynek BERLIN  - PARTER 
 

Hol wejściowy - pcv      33 m2  codziennie 

WC – 2x – pcv - umywalka    7,5 m2  codziennie 

WC – 2x – pcv – umywalka    7,5 m2  codziennie 

 

Budynek BERLIN – PIĘTRO 

 

Korytarz – dywan     54 m2  codziennie 

WC  2x - gres – umywalki 2x    15 m2  codziennie 

razem            --------------117 m2     

       ----------------------------------------------- 

razem całość              2688 m2 

 

 

Pogrubionym drukiem sprzątanie codzienne plus pomieszczenia n/w: 

   

1. 2 klatki schodowe w budynku ABC    codziennie 
2. zbieranie śmieci w budynku ABC, budynku BERLIN i bunkrze codziennie 
3. Sala 108, 112 i pokój socjalny nr 107 codziennie w czasie trwania kursu   

 

Pozostałe pomieszczenia jeden raz w tygodniu        

 

                                               


