
 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. oferuje usługę polegającą na 

prewencyjnych zabiegach dezynfekcji pomieszczeń. 

Zabiegi dezynfekcji przeprowadzamy na terenie m. st. Warszawy w obiektach użyteczności 

publicznej, pomieszczeniach biurowych i magazynowych. 

Dezynfekcja pomieszczeń wykazuje bardzo dużą skuteczność w eliminacji różnych mikroorganizmów. 

Stosowane przez firmę preparaty (Vircon S oraz Dezynfektol B) posiadają atesty i są dopuszczone do 

użytkowania w Polsce. Usługę wykonujemy w dowolnie określonym czasie, również w godzinach 

nocnych. Czas realizacji to 7-8 godz. od zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie usługi. 

Usługi  dezynfekcji wykonujemy trzema metodami:  

Opryskową - poprzez rozpylenie roztworu preparatu bezpośrednio na dezynfekowane powierzchnie 
lub wyposażenie (podłogi, ściany, blaty, telefony stacjonarne, klawiatury, myszki, krzesła, poręcze, 
klamki, windy, klatki schodowe i ciągi komunikacyjne). Metoda opryskowa przynosi bardzo szybkie 
efekty. Używamy wydajnych opryskiwaczy ciśnieniowych Gloria. W ciągu 1 godziny zdezynfekujemy 
ok. 2000m².  
Cena dezynfekcji jednego metra kwadratowego - 1,90 zł netto (nie mniej niż 1500 zł netto w obiekcie 
pod jednym adresem) 
 

Zamgławiania – poprzez wytworzeniu mgły wodnej za pomocą specjalnego generatora 

(zamgławiacza). Metoda  wykazuje wysoką skutecznością w zwalczaniu drobnoustrojów. Rozpylony 

preparat dociera do trudno dostępnych miejsc. Czas potrzebny na opadnięcie mgły i dezaktywację 

środków chemicznych to kilka godzin   

Cena dezynfekcji jednego metra kwadratowego – 2,20 zł netto (nie mniej niż 1500 zł netto w obiekcie 
pod jednym adresem) 
 

Ozonowania - z użyciem  ozonatorów krajowej firmy Bitom o wydajność wydajność 30g+ O3/h z 

powietrza. Ozon, naturalnie występujący jako  gaz posiada silne właściwości antyseptyczne, 

bakteriobójcze. Już po 60-120 minutach od zakończenia zabiegu, pozostawia świeże  i czyste 

pomieszczenie, w pełni bezpieczne do korzystania. Wszystkie usługi świadczymy przy wykorzystaniu 

odpowiedniego sprzętu ochronnego. Posiadamy wymagane certyfikaty i pozwolenia na wykonywanie 

tego typu usług. 

Cena dezynfekcji jest uzależniona od wielkości pomieszczenia. 
- pomieszczenie do 80 metrów kwadratowych - 420 zł netto (nie mniej niż 1500 zł netto w obiekcie 
pod jednym adresem) 
- pomieszczenie od 80 metrów kwadratowy do 120 metrów - 520 zł netto (nie mniej niż 1500 zł netto 
w obiekcie pod jednym adresem) 
 

/Oferta przedwstępna na 2020.05.06./ 


