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2016 r. 
 

   Dotyczy: postępowania na „Świadczenie usług specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz 

dezynfekcji na terenie Dziennego Domu Opieki Medycznej Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii”. Znak postępowania: A.I.271-17/16. 
 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji 

treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika do wzoru umowy (załącznik 

nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).  
   

1. Pkt 1 lit a) i b) załącznika do umowy otrzymują brzmienie: 

a) Serwis dzienny w godzinach od 15:30 do 17:00 zgodnie z pkt 7 niniejszego załącznika do 
umowy, 

b) Serwis gruntowny od godziny 17:30 zgodnie z pkt 8 niniejszego załącznika do umowy. 

 

2. Pkt 6 załącznika do umowy otrzymują brzmienie: 

6. Zakres usługi sprzątania obejmuje również utrzymanie czystości otoczenia: 

• segregację oraz transport odpadów medycznych, niemedycznych, 

• codzienne utrzymanie czystości koszy na terenie posesji oraz opróżnianie z wymiana 

wkładów (worków) foliowych, 

•  utrzymanie czystości w miejscach przeznaczonych na składowanie odpadów 

komunalnych i inne, a także bieżące utrzymanie porządku w czasie remontów i wokół 

budynków na terenie Zamawiającego, 

• grabienie i wywożenie liści, odśnieżanie terenu, 

• zamiatanie terenu. 

 

3. Pkt 7 załącznika do umowy wykreśla się w całości. 

 

4. Pkt 8 załącznika do umowy staje się pkt 7 i otrzymują brzmienie: 

7. Sprzątanie od poniedziałku do piątku tylko w dni robocze od godziny 15:30 do 17:00 

Zakres czynności: 

a) Czynności wykonywane codziennie: 
• mycie podłóg 

mycie korytarzy, klatki schodowej, mat wejściowych 

mycie i dezynfekcja koszy, opróżnianie oraz wymiana wkładów foliowych 

mycie powierzchni zewnętrznej lodówek mycie parapetów wewnętrznych, 

listew przypodłogowych 

przecieranie na wilgotno detergentem kontaktów i wyłączników, kabli, przewodów, listw 

rozdzielczych, opraw lamp mycie drzwi w strefie dotykowej 

mycie blatów mebli, krzeseł, aparatów telefonicznych, sprzętu 

komputerowego mycie zabudowy szklanej, przeszklenia drzwi mycie i 

dezynfekcja umywalek i baterii mycie luster 

mycie i dezynfekcja muszli klozetowych, sedesów, spłuczek, uchwytów 

mycie i dezynfekcja podajników na ręczniki papierowe, pojemników na papier toaletowy 

mycie i dezynfekcja ram parawanowych oraz zasłonek w parawanach 

mycie i dezynfekcja materacy 

przecieranie i dezynfekcja w strefach dotykowych drabinek, rowerków itp. 

mycie sprzętu rehabilitacyjnego nie wymienionego wcześniej mycie 
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dozowników z zewnątrz / wewnątrz przed każdym uzupełnieniem mycie 

aneksu kuchennego (blatu, szafek, glazury, zlewu) oraz jadalni 

utrzymanie w czystości kabin i szybu dźwigowego w budynku 

Czynności wykonywane raz w tygodniu: 

• przecieranie odkurzanie rolet/ wywietrzników 

• mycie wszystkich elementów drzwi 

• mycie szafek, regałów, gablot, ram obrazów, tablic informacyjnych, ostrzegawczych, gaśnic 

p - poż. 

c) Czynności wykonywane 1 raz w miesiącu: 

• mycie grzejników / kaloryferów wraz z uchwytami 

• mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych i innych urządzeń elektrycznych (zgodnie z 

wymogami BHP) 

• mycie i dezynfekcja fliz, glazury, powierzchni zmywalnych ścian, kratek wentylacyjnych 

• uzupełnianie mydła i płynu do naczyń na umywalkach (tam gdzie brak dozowników) mycie 

kwiatów w holach, korytarzach, ciągach 

• mycie lodówki wewnątrz (lodówkę do mycia przygotowują pracownicy Dziennego Domu 

Opieki Medycznej) 

d) Czynności wykonywane 1 raz na kwartał: 

oczyszczanie ścian i sufitów (zgodnie z wymogami BHP) (zestawienie ścian osłonowo aluminiowe 

wewnętrzne: 

a) 1 szt. o wymiarze 290 cm x 329 cm o powierzchni 9,55 m2 

b) 2 szt. o wymiarze 175 cm x 309 cm o powierzchni 5,40 m2 

c) 1 szt. o wymiarze 155 cm x 302 cm o powierzchni 4,48 m2 

d) 1 szt. o wymiarze 245 cm x 318 cm o powierzchni 7,80 m2 

e) 1 szt. o wymiarze 170 cm x 270 cm o powierzchni 7,80 m2 

• konserwacja i czyszczenie podłóg (w zależności od rodzaju powierzchni) 

• mycie okien (wszystkich elementów) z obu stron (zestawienie okien PCV) 

a) 4 szt. o wymiarach 120 cm x 190 cm 

b) 6 szt. o wymiarach 100 cm x 100 cm 

c) 2 szt. o wymiarach 100 cm x 190 cm 

d) 1 szt. o wymiarach 170 cm x 190 cm 
• czyszczenie tapicerek 
• mycie lamp oświetleniowych (ściennych / sufitowych) 

f) Czynności wykonywane 2 raz na rok: 
• akrylowanie podłogi - 2 x rok 

5. Pkt 9 załącznika do umowy staje się pkt 8. 

6. Pkt 10 załącznika do umowy staje się pkt 9. 

7. Pkt 11 załącznika do umowy staje się pkt 10. 
 

Zamawiający jednocześnie dokonuje sprostowania punktu 21.3 Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, który przyjmuje brzmienie: 

Data przekazania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu publicznym do Biuletynu Zamówień: 2016-

10-05 r. nr 318534– 2016. 
 

Poprawiony załącznik do wzoru umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.                    
                   Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                                         mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
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