
 Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Charakterystyka obiektu 

 

TAURON Arena Kraków jest obiektem wielofunkcyjnym, umożliwiającym organizację imprez 

sportowych, artystycznych, konferencji czy targów. W zależności od potrzeb organizatora 

imprezy będzie udostępniana odpowiednia powierzchnia i pomieszczenia hali. W konsekwencji 

czego,  zmienna jest wielkość płyty boiska oraz powierzchnia widowni przewidziana do 

sprzątania dla potrzeb konkretnej imprezy . Kalendarz organizowanych imprez również nie jest 

stały i może ulegać korektom. Duże imprezy będą domeną głównej areny natomiast mała hala 

jest przewidziana do bieżącego użytkowania.   

Kompleks TAURON Arena Kraków składa się z dwóch hal - głównej areny z widownią na 15 tys. 

miejsc siedzących i małej hali oraz z zaplecza logistycznego obiektu. 

Duża hala składa się 4 poziomów : 

poziom „0”, na którym zlokalizowana jest arena wraz z zapleczem szatni sportowców, 

garderoby artystów i pomieszczenia organizatorów imprez. Na tym poziomie będą też pokoje 

administracji i służb technicznych oraz wewnętrzne garaże. 

poziom „A” widowni: 

Jest poziomem wejścia widzów do obiektu i na nim są zlokalizowane wejścia na trybuny oraz 

szatnie, kasy i mała gastronomia. Standardowa ilość krzesełek na poziomie „A” 6.638 oraz 52 

miejsca dla osób niepełnosprawnych. 

poziom „B” widowni : 

Na tym  poziomie są zlokalizowane loże VIP ( łącznie 28 ) oraz restauracje  (i oczywiście 

sanitariaty). Liczba krzesełek – 1.036, oraz 561 krzesełek miękko tapicerowanych przed lożami.  

poziom „C” widowni : 

to 6.744 krzesełek wraz z zapleczem gastronomicznym i sanitariatami. Na tym poziomie są 

zlokalizowane biura Zamawiającego. 

Mała hala jest funkcjonalnie wydzielona w przestrzeni obiektu co umożliwi jej samodzielne 

wykorzystanie. Mała hala wyposażona jest w płytę boiska o pow.1.750 m2 i w trakcie dużych 

imprez np. Mistrzostw Świata w siatkówce będzie pełniła funkcje sali 

treningowej/rozgrzewkowej. W „zwykłym” tygodniu , w dniach poniedziałek – piątek, Mała hala 

będzie użytkowana do późnych godzin wieczornych przez grupy młodzieżowe, sportowców i 

amatorów aktywnego wypoczynku. W weekendy będą rozgrywane zawody bądź imprezy innego 

rodzaju.  

Z uwagi na specyfikę obiektu zostały wyodrębnione 2 zadania :  

* usługi bieżącego całorocznego utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu, 

* usługi utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz w związku z planowaną  imprezą, w trakcie 

   imprezy oraz po imprezie. 

Wszystkie wymienione powyżej 2 grupy zadań stanowią zakres przedmiotowego 

zamówienia. 

W załączeniu przedstawiono Załączniki graficzne prezentujące strefy utrzymania czystości: 

Rys. 1-4: rzuty kondygnacji – poziomów „O”, „A”, „B” i „C”  

Rys. 5:  rzut terenu utrzymania całorocznego. 


