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 Łączna powierzchnia sprzątania: 4 118,12 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Zakres i częstotliwość czynności w pomieszczeniach szpitala (PLAN HIGIENY)  

Ogólna powierzchni sprzątania wynosi dla budynku nr 1 i nr 2 tj 3 656,5 m2 (bez 

przeciwpożarowych klatek schodowych) 

A. OGÓLNE WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ 

WYKONYWANE: 

1. Wielokrotnie w ciągu doby (dotyczy tylko: sal z łóżkami Intensywnego Nadzoru, sala 

wybudzeniowa, izolatki, sale chorych) 

a) wynoszenie odpadów medycznych w opisanych workach oraz zakładanie nowych worków; 

b) przewożenie  łóżek z sali do sali, zdejmowanie brudnej bielizny i zakładanie czystej, mycie 

i dezynfekcja szafek przyłóżkowych, łóżek po zmianie pacjenta (rama, stelaż, materac i kółka 

przy pomocy urządzenia do dezynfekcji parą z funkcją podawania chemii i funkcją 

odkurzania) i pozostałego sprzętu w tym wózki do transportu chorych; 

c) wynoszenie brudnej bielizny w zawiązanym worku i zakładanie czystego worka; 

d) dekontaminacja  powierzchni skażonej materiałem biologicznym zgodnie z Instrukcją 

(czynność należy wykonywać w każdym pomieszczeniu, w którym dojdzie do zdarzenia); 

e) mycie blatów stolików posiłkowych przed i po każdym posiłku, zbieranie naczyń po 

posiłku; 

f) mycie i dezynfekcja blatu szafki przyłóżkowej; 

g) zbieranie naczyń po posiłkach i przenoszenie ich do kuchni; 

h) zbieranie, opróżnianie, kaczek, basenów, misek do toalety; 

Zadanie 1 – sprzątanie pomieszczeń szpitala  

I. Zakres i częstotliwość czynności w pomieszczeniach szpitala (PLAN HIGIENY). 

II. Podział pomieszczeń na strefy. 

III.Wymogi sanitarno-epidemiologiczne.  

IV.  Minimalna liczba pracowników, niezbędnych do wykonania zamówienia. 

V.  Obowiązki ogólne  Wykonawcy oraz zasady komunikacji 

Zamawiającego z Wykonawcą. 
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i) mycie i dezynfekcja  podłóg, cokolików, listew przypodłogowych. 

 

2. Dwa razy dziennie i w razie potrzeb: 

mycie i dezynfekcja klamek i stref dotykowych drzwi (w obszarze medycznym – zgodnie 

z tabelą nr 1); 

3. Raz dziennie i w razie potrzeb: 

a) wycieranie na mokro parapetów wewnętrznych, włączników/wyłączników, listew 

ściennych, powierzchni mebli, aparatów telefonicznych; 

b) wycieranie na mokro gniazdek, kontaktów; 

c) wycieranie na mokro obudowy pojemnika na mydło w płynie, środka dezynfekcyjnego 

i ręcznika papierowego wraz z dezynfekcją pojemnika ma mydło przed ponownym 

napełnieniem; 

d) wycieranie na wilgotno sprzętu medycznego i komputerowego odpowiednimi środkami (po 

uzgodnieniu z personelem); 

e) czyszczenie klawiatur odpowiednim preparatem; 

f) dezynfekcja słuchawek aparatów telefonicznych; 

g) mycie i dezynfekcja baterii kranowych, umywalek, lamperii/fliz/ wykładzin wokół nich; 

h) opróżnianie koszy na odpady (wyrzucenie zawartości w zawiązanym worku) i zakładanie 

nowych worków foliowych; 

i) dezynfekcja i mycie zewnętrznej powierzchni koszy na odpady (wraz z pokrywą) 

i zakładanie nowych worków foliowych; 

j) mycie kanap oraz krzeseł  

k) mycie i dezynfekcja  podłóg, cokolików oraz listew przypodłogowych. 

 

4. Raz w tygodniu i w razie potrzeb: 

a) dezynfekcja i mycie wewnętrznych powierzchni koszy na śmieci, na odpady medyczne, 

oraz koszy na bieliznę zakładanie nowych worków foliowych; 

b) mycie obudów bocznych lamp oświetleniowych; 

c) mycie kaloryferów, drzwi i framug; 

d) polerowanie (froterowanie) podłóg pokrytych warstwą ochronną z zastosowaniem środka 

uzupełniającego; 
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e) usuwanie kamienia i nalotu wapiennego z czajników; 

f) wymiana zasłon parawanów (przekazywanie brudnych do prania oraz zakładanie 

czystych); 

g) mycie i dezynfekcja pojemników na mydło w płynie przed ponownym napełnieniem; 

h) odkurzanie mebli tapicerowanych oraz wykładziny; 

 

5. Raz w miesiącu i w razie potrzeb: 

a) mycie lamperii po odsunięciu łóżek (w salach chorych), stolików, szafek, sprzętów AGD 

(z wyjątkiem chłodziarek znajdujących się w Banku Krwi) w celu wykonania generalnego 

sprzątania; 

b) mycie certyfikatów wraz z ramą, zdjęć, tablic informacyjnych, gablot, gaśnic, itp.; 

c) odkamienianie i odgrzybianie baterii kranowych, prysznicowych (bateria prysznicowa 

znajduje się w łazienkach oddziałowych i ogólnodostępnych) zlewów oraz umywalek 

brodzików, bidetu oraz wanien do hydroterapii; 

d) gruntowne czyszczenie podłóg; 

e) mycie obudowy urządzeń do klimatyzacji; 

f) mycie na mokro parapetów zewnętrznych; 

g) gruntowne czyszczenie schodów oraz balustrad. 

 

6. Raz na kwartał i w razie potrzeb: 

a) odnawianie warstw polimerowych podłóg; 

b) wycieranie na mokro powierzchni lamp oświetleniowych (podsufitowych); 

c) odkurzanie ścian nie nadających się do mycia; czyszczenie kratek wentylacyjnych; 

d) mycie przeszklonej wiaty wjazdowej. 
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B. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH 

POMIESZCZEŃ 

 

1. Sale z łóżkami Intensywnego Nadzoru, sala wybudzeniowa, izolatki - prace będą 

wykonywane z określoną częstotliwością przez 7 dni w tygodniu. 

 

A. Czynności wykonywane dwa razy dziennie i w razie potrzeb, zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionych czynności: 

a) przemywanie środkiem dezynfekcyjnym powierzchni wokół pacjenta tj. ramy łóżka, 

stelaży na kroplówkę, uchwytów itp., 

b) mycie umywalek i baterii kranowych, 

c) opróżnianie koszy i pojemników na odpady (wyrzucanie zawartości w zawiązanym 

i opisanym worku) i zakładanie nowych worków foliowych, 

 

B. Czynności wykonywane raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich 

pomieszczeń”). 

 

C. Czynności wykonywane raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich 

pomieszczeń”). 

 

D. Czynności wykonywane raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich 

pomieszczeń”). 

 

E. Czynności wykonywane raz na i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi wymaganiami 

(opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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2. Sale chorych w oddziałach  - prace będą wykonywane z określoną częstotliwością przez 7 

dni w tygodniu. 

 

A. Czynności wykonywane dwa razy dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

B. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

a)  przemywanie środkiem dezynfekcyjnym powierzchni wokół pacjenta tj. ramy łóżka, 

stelaży na kroplówkę, uchwytów itp. 

 

C. Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

D. Czynności wykonywane raz miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

E. Czynności wykonywane raz na kwartał i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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3. Jadalnia dla pacjentów, pokoje socjalne pracowników - prace będą wykonywane 

z określoną częstotliwością przez  7 dni w tygodniu. 

 

A. Czynności wykonywane dwa razy dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionych czynności: 

a) zbieranie odpadów pokonsumpcyjnych do odpowiednich pojemników po posiłkach oraz 

przekazywanie w/w odpadów firmie świadczącej usługę żywienia pacjentów; 

b) mycie zabrudzonych powierzchni okienek podawczych; 

c) mycie stolików i krzeseł; 

d) mycie podłóg, cokolików i listew przypodłogowych; 

 

B. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami. 

 

C. Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

D. Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

rozmrażanie i mycie lodówki, dotyczy także lodówek dla Pacjentów znajdujących się na 

korytarzach Oddziałów, 

 

E. Czynności wykonywane raz na kwartał i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 
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4. Kuchenki w oddziałach - prace będą wykonywane z określoną częstotliwością przez  7 dni 

w tygodniu.  

 

A. Czynności wykonywane wielokrotnie w ciągu doby: 

a) przyjmowanie termosów z posiłkami od firmy świadczącej usługę żywienia pacjentów*; 

b) zbieranie naczyń po posiłkach, przenoszenie ich do kuchni, włożenie do zmywarki 

a następnie (po umyciu) ich wyciągnięcie oraz ułożenie czystych w szafkach (czynność 

polegająca na wyciągnięciu i ułożeniu czystych naczyń ma być wykonywana wyłącznie 

przez osobę do tego wyznaczoną); 

c) mycie bemarów oraz wózków ‘kuchennych”; 

d) zbieranie odpadów pokonsumpcyjnych do odpowiednich pojemników; 

e) zmywanie blatów, stołów i krzeseł; 

 

B. Czynności wykonywane dwa raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

a) mycie zlewozmywaków, umywalek i baterii kranowych. 

 

C. Czynności wykonywane raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”)  

 

D. Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

a) mycie fliz i fug w całym pomieszczeniu. 

 

E. Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu  i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

a) sprzątanie i układanie wewnątrz w szafkach  w celu wykonania generalnego sprzątania; 

b) rozmrażanie i mycie lodówki w kuchni oraz na korytarzach oddziału. 
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F. Czynności wykonywane raz na kwartał i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

*Pracownik przydzielony do pracy w kuchence oddziałowej w danym dniu może wykonywać czynności „czyste” takie jak: 

przyjmowanie czystej bielizny; przygotowanie łóżka dla nowego pacjenta, gruntowne mycie pustej Sali itp. 

 

5. Dyżurki lekarzy/pielęgniarek - prace będą wykonywane przez 7 dni w tygodniu (dwie 

dyżurki lekarskie oraz trzy pielęgniarskie) 

 

A. Czynności wykonywane w razie potrzeb: 

dezynfekcja całego pomieszczenia wraz ze sprzętem. 

 

B. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz 

wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

wymiana bielizny pościelowej (dotyczy dyżurki lekarza pełniącego dyżur całodobowy). 

 

C.   Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

 

D.   Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

 

E.  Czynności wykonywane raz na kwartał i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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6. Szatnie/przebieralnie, portiernie - prace będą wykonywane z określoną częstotliwością 

przez 7 dni w tygodniu.   

 

A. Czynności wykonywane wielokrotnie w ciągu doby dla osoby pełniącej czynności 

związane z dyżurem w portierni: 

a) utrzymywanie czystości i porządku w szatni. Po zakończeniu pracy pracownik powinien 

pozostawić szatnie w należytym porządku, sprawdzając także czy nie istnieje zagrożenie 

pożarowe, zamknąć drzwi i zgłosić fakt zakończenia dyżuru i opuszczenia szatni 

pielęgniarkom dyżurnym; 

b) obsługiwanie szatni, przyjmowanie od przychodzących odzieży wierzchniej, nakryć głowy 

i innych przedmiotów, umieszczanie ich na wieszakach i wręczanie właścicielowi żetonu 

z numerem jako pokwitowania; 

c) po okazaniu i zwrocie żetonu z numerem, wydanie właścicielowi oddanej do przechowania 

odzieży i innych przedmiotów, umieszczonych na wieszaku pod tym numerem; 

d) pilnowanie powierzonych do przechowania w szatni rzeczy; 

e) pilnowanie zwrotu wydanych numerków; 

f) stosowanie regulaminu szatni (regulamin zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania 

umowy); 

g) prowadzenie książki dyżurów, odnotowywanie w książce dyżurów fakt rozpoczęcia 

i zakończenia dyżuru -  z podaniem godziny oraz ważniejsze zdarzenia i spostrzeżenia 

zaistniałych w czasie pełnienia dyżuru; 

h) prowadzenie książki wejść i wyjść dla osób wchodzących i wychodzących do/z budynku za 

wyjątkiem pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii; 

i) każde wejście bez wpisania do książki oraz nieokazanie dowodu tożsamości traktowane jest 

jako wtargnięcie, o czym bezzwłocznie należy powiadomić Kierownika Komórki 

Organizacyjnej lub Lekarza Dyżurnego; 

j) przechowywanie, przyjmowanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń w budynku, 

odnotowanie w książce godziny, nazwiska osoby zdającej lub pobierającej klucze (wyłącznie 

pracownikom Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii); 

k) wypożyczanie książek. 
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B. Czynności wykonywane dwa razy dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

C. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz 

wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

a) mycie zabrudzonych powierzchni przeszkleń oraz blatów,  

b) mycie wieszaków na odzież wierzchnią 

 

D. Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

E. Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz 

wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

a) mycie całej powierzchni przeszklonej 

 

F. Czynności wykonywane raz na kwartał i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi wymaganiami 

(opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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7. Sekretariaty (część sprzątana pod nadzorem – do uzgodnienia); pokoje lekarskie; 

gabinety pielęgniarek oddziałowych - prace będą wykonywane z określoną 

częstotliwością  przez 5 dni w tygodniu – poza godzinami pracy - po godzinie 15:05 

 

A. Czynności wykonywane dwa raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

 B. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

C. Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz 

wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

mycie powierzchni przeszklonej (dotyczy gabinetu pielęgniarki oddziałowej   w o. Rehabilitacji) 

oraz drzwi na całej wysokości, 

 

D. Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

E. Czynności wykonywane raz na kwartał i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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8. Toalety, łazienki w oddziałach, w szatniach dla personelu, łazienki ogólnodostępne - prace 

będą wykonywane z określoną częstotliwością przez 7 dni w tygodniu.  

 

A. Czynności wykonywane dwa razy dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionych czynności: 

a) dezynfekcja i mycie muszli, desek klozetowych, krzeseł WC,  pisuarów i bidetu; 

b) mycie i dezynfekcja baterii kranowych, umywalek, brodzika wraz z kabiną prysznicową; 

c) dezynfekcja, mycie, osuszenie maty po kąpieli; 

d) mycie podłóg, cokolików i listew przypodłogowych. 

 

B. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionych czynności: 

a) dezynfekcja i mycie lamperii/fliz/wykładzin wokół muszli klozetowych; 

b) mycie i polerowanie luster; 

c) dezynfekcja kratek ściekowych; 

d) mycie zabrudzonych powierzchni wieszaków i półek. 

 

C. Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

a) maszynowe mycie podłóg (glazury fug) z użyciem generatora pary wodnej. 

 

D. Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

a) gruntowne mycie kabin prysznicowych. 

 

E. Czynności wykonywane raz na kwartał i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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9. Brudowniki, pomieszczenia porządkowe - prace będą wykonywane z określoną 

częstotliwością przez  7 dni w tygodniu.  

 

A. Czynności wykonywane wielokrotnie w ciągu doby i w razie potrzeb zgodnie z 

ogólnymi wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich 

pomieszczeń”) oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

a) opróżnianie, mycie, dezynfekcja maszynowa (lub chemiczna) i osuszanie kaczek, basenów, 

misek do toalety; 

b) mycie i dezynfekcja podłóg, cokolików i listew przypodłogowych po każdym wyniesieniu 

bielizny brudnej i odpadów. 

 

B. Czynności wykonywane dwa razy dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

a) wynoszenie odpadów medycznych do wyznaczonego miejsca przez Zamawiającego w 

opisanych workach oraz zakładanie nowych worków. 

 

C. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

a) wynoszenie brudnej bielizny w zawiązanym worku i zakładanie czystego worka; 

b) dezynfekcja i osuszanie całego wózka oraz sprzętu po zakończeniu wykonywania 

czynności porządkowych; 

c) przecieranie promiennika lampy UV z użyciem  środka o 70% zawartości alkoholu; 

d) dezynfekcja kratek ściekowych. 

 

D. Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

a) mycie obudowy oraz lamp UV. 
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E. Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

a) maszynowe mycie podłóg (glazury fug) z użyciem generatora pary wodnej. 

 

F. Czynności wykonywane raz na kwartał i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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10.  Izba Przyjęć wraz z pomieszczeniami do niej przynależnymi  w tym Bank Krwi - 

prace będą wykonywane z określoną częstotliwością przez  5 dni w tygodniu oraz w każdym 

dniu po zakończeniu przyjęć pacjentów: 

 

A. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz 

wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

dezynfekcja i mycie kozetki, stolika zabiegowego, blatów. 

 

B. Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

C. Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

D. Czynności wykonywane raz na kwartał i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi wymaganiami 

(opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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11. Gabinety Zabiegowe prace będą wykonywane z określoną częstotliwością przez  7 dni 

w tygodniu 

 

A. Czynności wykonywane dwa razy dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionych czynności: 

a) mycie i dezynfekcja  podłóg, cokolików, listew przypodłogowych; 

b) mycie umywalek i baterii kranowych; 

c) wynoszenie odpadów medycznych w opisanych workach oraz zakładanie nowych worków; 

d) dezynfekcja i mycie kozetki, stolika zabiegowego, blatów; 

e) mycie i dezynfekcja pomieszczenia po każdym zabiegu (sprzęt i podłoga). 

 

B. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

zamknięcie, opisanie i wyrzucenie do odpadów medycznych pojemników na odpady ostre – 

zgodnie z instrukcją (max. co 72 godz. lub po przekroczeniu do 2/3 objętości) oraz przyniesienia 

nowego pojemnika o odpowiedniej objętości; 

C. Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

D. Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionych czynności: 

a) rozmrażanie i mycie lodówki wewnątrz i zewnątrz (po uprzednim opróżnieniu z leków 

przez pielęgniarkę), 

b) maszynowe mycie podłóg (glazury, fug) z użyciem generatora pary wodnej; 

 

E. Czynności wykonywane raz na kwartał i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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12. Pracownia Diagnostyki Obrazowej prace będą wykonywane z określoną częstotliwością 

przez  5 dni w tygodniu po godzinach pracy – poza godzinami pracy. 

 

A. Czynności wykonywane dwa razy dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

B. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

C. Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

D. Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

E. Czynności wykonywane raz na kwartał i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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13. Gabinet Logopedyczny, Psychologiczny, Pracownia terapii zajęciowe wraz z pokojem 

wypoczynku dziennego pacjentów - prace będą wykonywane z określoną częstotliwością 

przez  5 dni w tygodniu lub w dodatkowym dniu wskazanym odpowiednio wcześniej 

przez Zamawiającego.     

 

A. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz 

wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

dezynfekcja i mycie kozetek oraz foteli. 

 

B. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

C. Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu dziennie i w razie potrzeb zgodnie z 

ogólnymi wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich 

pomieszczeń”). 

 

D. Czynności wykonywane raz na kwartał dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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14.  Sale rehabilitacyjne (gabinety Masażu i Sale kinezyterapii oraz Hydroterapii 

i Fizykoterapii wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi) - prace będą 

wykonywane z określoną częstotliwością przez  6 dni w tygodniu (z wyłączeniem niedzieli) 

lub w dodatkowym dniu wskazanym odpowiednio wcześniej przez Zamawiającego. 

 

A. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz 

wykonywanie niżej wymienionych czynności: 

a) dezynfekcja i mycie wanien do hydroterapii oraz , brodzików, kabin w przebieralniach dla 

pacjentów, 

b) dezynfekcja i mycie materacy, sprzętu rehabilitacyjnego oraz drabinek, 

c) mycie zabrudzonych powierzchni ścianek działowych boksów, 

d) mycie szafek (zewnątrz i wewnątrz) w przebieralni dla pacjentów; 

e) wietrzenie pomieszczeń – po zakończeniu zabiegów; 

 

B. Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu dziennie i w razie potrzeb zgodnie 

z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich 

pomieszczeń”). 

 

C. Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

D. Czynności wykonywane raz na kwartał i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi wymaganiami 

(opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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15. Pomieszczenia Techniczne i Magazynowe - prace będą wykonywane z określoną 

częstotliwością przez  3 dni w tygodniu, sala wykładowa z określona częstotliwości 1 raz 

w tygodniu 

 

A. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

B. Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

C.  Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

D. Czynności wykonywane raz na kwartał i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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16. Korytarze, hole wejściowe, poczekalnie, klatki schodowe (z wyjątkiem 

przeciwpożarowych klatek schodowych) - prace będą wykonywane z określoną 

częstotliwością przez  7 dni w tygodniu.  

 

A. Czynności wykonywane dodatkowo: 

mycie, ubieranie lub rozbieranie dekoracji okazjonalnych (np. świątecznych, itp.). 

 

B. Czynności wykonywane wielokrotnie w ciągu doby (w zależności od sezonowego stopnia 

zabrudzenia): 

a) mycie schodów oraz wszystkich powierzchni korytarzy,  

b) mycie szyb drzwi wejściowych/ wyjściowych oraz innych zanieczyszczonych przeszkleń; 

 

C. Czynności wykonywane jeden raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

D.  Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 

 

E. Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionych czynności: 

 

F. Czynności wykonywane raz na kwartał i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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17. Windy - prace będą wykonywane z określona częstotliwością przez  7 dni w tygodniu.  

    

A. Czynności wykonywane dodatkowo: 

dodatkowa dezynfekcja po transporcie pacjenta z chorobą zakaźną oraz po każdym transporcie 

odpadów, bądź bielizny brudnej. 

 

B. Czynności wykonywane dwa razy dziennie i w razie potrzeb: 

transport oraz mycie odbywają się  w godzinach: 

 7.00  –   7.30  – transport odpadów komunalnych i medycznych oraz brudnej bielizny, 

 7.30  –   7.45  – dezynfekcja i mycie podłogi, ścian wraz z panelem i drzwi, 

 8.00  –   9.00  – transport śniadania, 

9.00  –  10.00 – dezynfekcja i mycie podłogi, ścian wraz z panelem i drzwi, 

10.00  –  11.00 – transport czystej bielizny, 

12.30  –  13.30 – transport obiadu, 

15.00  –  16.00 – transport odpadów, 

16.00  –  17.00 – dezynfekcja i mycie podłogi, ścian wraz z panelem i drzwi, 

17.00  –  18.00 – transport kolacji, 

18.0 0 –  19.00 – gruntowne mycie i dezynfekcja podłogi, ścian wraz z lustrem i drzwi; 

 

C.  Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z  ogólnymi 

wymogami oraz wykonanie niżej wymienionej czynności: 

gruntowne czyszczenie posadzki oraz ścian i drzwi (usuwanie zabrudzeń różnego rodzaju np. 

graffiti). 
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18. Pomieszczenie na odpady / wózki do transportu odpadów - prace będą wykonywane 

z określoną częstotliwością przez  7 dni w tygodniu. 

 

A. Czynności wykonywane wielokrotnie w ciągu doby; 

a) mycie i dezynfekcja pomieszczenia po każdym transporcie, 

b) dezynfekcja i mycie podłogi, listew przypodłogowych, ścian i drzwi, 

c) dezynfekcja i mycie umywalki baterii kranowej oraz dozowników na środki do higieny rąk, 

d) dezynfekcja i mycie całego wózka/pojemnika na odpady; 

 

B. Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami (opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) 

oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 

a) przecieranie na mokro obudowy urządzenia do chłodzenia pomieszczenia, 

b) gruntowne czyszczenie posadzki i fug oraz ścian. 

 

Zamawiający wymaga aby środki transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemniki 

wielokrotnego użycia zdezynfekować i umyć po każdym użyciu. 

Również po każdym usunięciu odpadów medycznych pomieszczenie  powinno być umyte, 

a następnie  poddane dezynfekcji. 

Dodatkowo Wykonawca usługi zobowiązany jest do stałego monitorowania temperatury 

w pomieszczeniu. Monitorowanie ma polegać na codziennym, (minimum dwukrotnym) pomiarze 

temperatury powietrza wewnątrz pomieszczenia. Odczyt z pomiaru ma być odnotowywany na 

druku dostarczonym przez Zamawiającego. 
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19. Pomieszczenie czasowego przechowywania zwłok (Pro morte) 

 

A. Czynności wykonywane jeden raz w miesiącu i w razie potrzeb (po każdym zgonie 

pacjenta) 

a) dezynfekcja i mycie podłogi, listew przypodłogowych, ścian i drzwi, 

b) dezynfekcja i mycie umywalki oraz baterii kranowej oraz dozowników na środki do higieny 

rąk, 

c) dezynfekcja i mycie całego wózka do transportu zwłok. 
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II PODZIAŁ POMIESZCZEŃ NA STREFY (zgodnie z wykazem powierzchni do sprzątania) 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 

Tabela 1 Podział pomieszczeń na strefy 

OBSZAR STREFA RODZAJ POMIESZCZEŃ STOPIEŃ 

NARAŻENIA 

METODA 

Administr

acyjno –

techniczny 

Ogólnej 

czystości 

- biura, ciągi komunikacyjne 

(korytarze, klatki schodowe, 

windy osobowe) 

- dyżurki lekarskie, 

sekretariaty, 

- szatnie, pomieszczenia 

socjalne, sale wykładowe 

NISKI - mycie 1x 

dziennie z 

użyciem 

detergentu 

Medyczny 

ciągłej 

czystości 

medycznej 

- sale chorych, korytarze 

oddziałów 

- punkty pielęgniarskie 

- poradnie, pracownia rtg. 

- sale rehabilitacji i gabinet 

logopedy; pracownia terapii 

zajęciowej 

-kuchenki oddziałowe,jadalnia 

- magazyny sprzętu 

medycznego i czystej 

bielizny 

ŚREDNI dezynfekcja 

powierzchni 

i wyposażenia 

co najmniej  

1x dziennie 

Czystości 

zmiennej 

- sale chorych o wzmożonym 

reżimie sanitarnym (izolatki; 

OAiIT. 

- izba przyjęć 

- gabinety zabiegowe 

- bank krwi 

WYSOKI dezynfekcja 

2 x dziennie 

i po każdym 

zabiegu 

Ciągłego 

skażenia 

- łazienki, toalety, brudowniki, 

, magazyny brudnej bielizny i 

odpadów 

- pro morte 

BARDZO 

WYSOKI 

mycie  

i dezynfekcja 

2x dziennie 

i/lub w razie 

potrzeby 
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III WYMOGI  SANITARNO -  EPIDEMIOLOGICZNE    

  

1. Świadczenie usług przez oferenta odbywać się będzie własnymi pracownikami, własnym 

sprzętem (wykazanym w ofercie), własnymi środkami czystości oraz preparatami 

dezynfekującymi, posiadającymi wpis do REJESTRU prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

dopuszczonych w placówkach medycznych. O każdorazowej zmianie używanych środków, 

(dotyczy również zmiany zapachu) przed wprowadzeniem do stosowania Wykonawca 

powinien poinformować Pielęgniarkę Epidemiologiczną Zamawiającego i uzyskać akceptację 

Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych . 

a) W razie konieczności (alergie Pracowników Zamawiającego) Wykonawca zobowiązany 

jest do zmiany lub zakupu kilku rodzajów środków do szybkiej dezynfekcji 

w porozumieniu z Pielęgniarką Epidemiologiczną; 

b) Do mycia i dezynfekcji powierzchni należy stosować właściwe w danych okolicznościach 

środki o odpowiednim spektrum działania w zalecanych przez producenta parametrach 

(stężenie, czas działania). W sytuacjach ogłoszonego przez Zespół ds. Kontroli Zakażeń 

Szpitalnych zwiększonego reżimu sanitarnego zwiększa się częstotliwość dezynfekcji 

oraz stosuje się środki i metody dezynfekcji o poszerzonym spektrum działania  w tym 

dezynfekcje całego pomieszczenia metodą zamgławiania w zależności od zagrożenia.   

c) Wykonawca zobowiązany jest do okazywania Zamawiającemu na koniec każdego 

miesiąca kopii faktur za zakupione środki do mycia i dezynfekcji i artykuły higieniczno – 

sanitarne, wykorzystywane przy realizacji przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia 

przez Zamawiającego niezgodności pomiędzy środkami czystości do mycia i dezynfekcji 

lub artykułami higieniczno – sanitarnymi zawartymi na fakturach a wynikającymi z listy 

wykazanej Zamawiającemu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie dokonać wymiany 

na zgodne z ww. listą.  

2.  Ilość osób sprzątających powinna być ściśle dostosowana do wielkości i ilości pomieszczeń 

oraz potrzeb poszczególnych odcinków, ale nie mniejsza niż podane minimum – zgodnie z 

załącznikiem do umowy (tabela) 
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3. Wykonawca musi być wyposażony w sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania 

zamówienia zgodnie z załącznikiem do umowy (tabela nr 2 stanowi minimum wyposażenia 

Wykonawcy) 
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Tabela 2 Sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna ilość 

1. 
specjalistyczne wózki (duże) z systemem kuwetowym + wiaderka małe, uchwyty na odpady (2 szt. - odpady medyczne i 

komunalne) 

  5 szt. 

2. 
specjalistyczne wózki (zamykane) z systemem kuwetowym + wiaderka małe, uchwyty na odpady  

(2 szt. - odpady medyczne i komunalne) 

  3 szt. 

3. 

urządzenie do czyszczenia parą z przepływem ciągłym oraz z funkcją  odkurzania i z funkcją  

dozowania detergentu, poj. zbiornika detergentu:1l,  podawana ilość detergentu:3 - 10 cc/min(moż.reg.),ciśnienie: 6,5 bar,  poj. 

zbiornika     wody brudnej:1,8 l, temp. pary w bojlerze:170°C, czas podgrzewania:5 min., sterowanie funkcjami w uchwycie 

węża, urządzenie  

może zostać użyte do oczyszczania powietrza, zassane powietrze podlega oczyszczeniu w kąpieli wodnej 

 1 szt. 

4. 

urządzenie do gazowej biodekontaminacji suchym nadtlenkiem wodoru; proces dekontaminacji przy użyciu nadtlenku wodoru, 

pomieszczenia i sprzętu ma podlegać walidacji cyfrowemu raportowi i monitoringowi z przeprowadzonego procesu 

potwierdzającej skuteczność dekontaminacji 

  1 zt. 

5. maszyny jedno tarczowej do szorowania dużych i małych powierzchni - (szorowarka)    1 szt. 

6. 
automat czyszcząco – zbierający do mycia między innymi korytarzy,  zasilanie bateryjne, szer. rob:400 mm, poj. zbiornika:30 l, 

poz. hałasu:62 dB. 

   1 szt. 

7. 
automat czyszcząco – zbierający do mycia podłóg na oddziałach (wiel. Pow.: od  100 do 3000 m2, zasilanie bateryjne, moc: 387 

W, poz. hałasu: 61dB,  nacisk szczotki:31/25 g/cm2,  

 1 szt. 

8. odkurzacz profesjonalny do pracy na sucho – mokro, poj. zbiornika 18 l,     poziom hałasu 72 dB,    1 szt. 

9. stelaże do mopowania   15 szt. 

10. 

Wymienne nakładki z bawełny (mopy jednego kontaktu ze specjalnym zaczepem pozwalające na namaczanie bez kontaktu z 

dłonią, dostosowane do uchwytów typu BLIZZARD) Zgodnie z zasadą: jeden mop - jedno pomieszczenie 

 ilość musi  być 

dostosowana do ilości 

pomieszczeń i  

rodzajów  sprzątanych 

powierzchni 
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11. 

Wózki do transportu odpadów medycznych i brudnej bielizny - 

- zamykane z możliwością transportu schodami i dopasowane 

 do wielkości wind. 

2 sztuki 

12. 

Drabiny , miotły, szczotki 
ilość musi  być 

dostosowana do ilości 

pomieszczeń i  

rodzajów  sprzątanych 

powierzchni 

13. Myjki ciśnieniowe 
1 szt. 

14. 

Zmywaki, zbieraki, kije aluminiowe, teleskopowe do mycia szyb 
ilości niezbędne do 

zapewnienia mycia w 

wymaganych terminach i 

czasie 

15. 

Zabezpieczenia służące do prac  na wysokości   dopasować do ilości 

pracowników 

wykonujących pracę na 

wysokości 

 DODATKOWO 

16. 
Profesjonalna pralnico wirówka wolnostojąca – wysokoobrotowa, ładowność 6 -8 kg, obroty wirowania ~ 1000 obr/min,  1 szt.   

17. 
Suszarka wolno stojąca ładowana od frontu, ładowność: 6 - 8 kg, poziom hałasu: 64dB 1 szt.  

10 

 

wózek dwu wiaderkowy (dwa wiaderka  plus wyciskarka)  
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Sprzęt winien być przeznaczony do następującego rodzaju powierzchni: płytki, terakota, 

wykładzina dywanowa, panele, wykładzina PCV, lastriko. 

 

2. Ponadto Wykonawca zapewni niezbędną ilość poniższego asortymentu: 

a) ścierki – w ilości niezbędnej i pozwalającej na mycie i dezynfekcję każdego otoczenia 

pacjenta inną/oddzielną  ścierką z wyodrębnieniem kolorystycznym zgodnie z procedurami: 

 

Do mycia poszczególnych powierzchni górnych stosuje się ściereczki z 

zachowaniem  przeznaczenia kolorów: 

✓ kolor niebieski – mycie lamperie/ flizy/ wykładziny meble, sprzęty znajdujące się we 

wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem łazienek i sanitariatów, 

✓ kolor zielony – dezynfekcja lamperie/flizy/wykładziny, meble, sprzęty znajdujące się we 

wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem łazienek i sanitariatów, 

✓ kolor biały – JEDNORAZOWE w systemie safe&easy używane do otoczenia pacjenta 

w przypadku zwiększonego reżimu sanitarnego / możliwość zmiany systemu – 

dezynfekcja meble, sprzęty znajdujące się w otoczeniu pacjenta z wyjątkiem łazienek i 

sanitariatów, 

✓ kolor czerwony – węzły sanitarne (sedesy, deski klozetowe), 

✓ kolor żółty – łazienki i sanitariaty - wszystkie powierzchnie z wyjątkiem muszli oraz 

w pozostałych pomieszczeniach kąciki higieniczne; 

a) worki na odpady - zróżnicowane kolorystycznie - kody kolorów i opisy zgodne 

z procedurą niebieskie, czerwone, żółte, zielone O odpowiedniej objętości  

Oznakowanie worka z odpadami medycznymi etykietą określającą: 

✓ rodzaj odpadów / kod: np. 180103 – medyczne zakaźne 

✓ miejsce pochodzenia odpadów: nr oddziału 

✓ data zamknięcia worka: DD - MM – RRRR 

Gospodarka Odpadami medycznymi określona odrębną procedurą (P-KZ.3) 

Gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi oraz 

z wewnętrzną procedurę (P-KZ.3) 
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b) Wykonawca wymieni oraz zamontuje na własny koszt (w razie awarii lub kradzieży a 

również w razie zmiany systemu) 

✓ dozowniki na mydło w płynie - dotyczy  punktów  wskazanych przez Zamawiającego; 

✓ podajniki na ręczniki w systemie „zz” oraz rola w punktach wskazanych przez 

Zamawiającego; 

✓ podajników na papier toaletowy w węzłach sanitarnych wskazanych przez Zamawiającego. 

 

Powyższe dozowniki i  podajniki (na ręczniki, mydło oraz papier toaletowy) po wygaśnięciu 

umowy przechodzą na własność Zamawiającego.  

 

a) Środki dezynfekcyjne, myjące, czyszczące i sprzęt do sprzątania powinny być dostępne dla 

personelu medycznego i gotowe do użycia przez całą dobę, w oryginalnych opakowaniach 

zawierających numer serii i data ważności (w opakowaniach własnych); 

b) Wykonawca winien dostarczyć wykaz środków do sprzątania i dezynfekcji wraz z kartami 

charakterystyki przed każdym pierwszym użyciem; 

c) Wykonawca w ramach świadczonej usługi zapewnia preparaty do mycia i szybkiej dezynfekcji, 

wyposażenia oraz sprzętów (np. na bazie alkoholu oraz bez alkoholowe preparaty dedykowane 

przez producenta do czyszczenia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu np. pompy 

infuzyjne, środki do czyszczenia klawiatur), ręczniki papierowe „ZZ”  do podajników, papier 

toaletowy, mydło w płynie  do uzupełniania dozowników w ilościach zapewniających stałą 

dostępność w/w środków. Transport ściereczek, nakładek na mopy i innych materiałów 

higienicznych, a przede wszystkim higroskopijnych (chusty systemu safe&easy ,ręczniki, papier 

toaletowy) powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem (worek lub zamknięty 

pojemnik – karton); 

Wykonawca zobowiązany jest do stałego, równomiernego uzupełniania w czasie realizacji 

usługi, zgodnie z potrzebami dozowników ściennych, podajników na: 

✓ mydło w płynie, 

✓ butelki ze środkiem do dezynfekcji rąk (zakup po stronie Zamawiającego), 

✓ ręczniki papierowe listkowe (ZZ), 

✓ papier toaletowy; 
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            Każdorazowe uzupełnianie wkładu po wcześniejszym umyciu, osuszeniu i zdezynfekowaniu 

podajników na preparaty do mycia i dezynfekcji bądź ręczniki papierowe. 

 

Zalecenie: 

Ze środowiska oddziału należy szybko i sprawnie usunąć wszystkie substancje mogące sprzyjać 

rozwojowi i namnażaniu się drobnoustrojów. Szczególną uwagę należy zwrócić na materiał 

organiczny.  

 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

a) jakość świadczonych usług przed organami kontroli  wewnętrznej i zewnętrznej np. 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz za ich wykonanie zgodne z obowiązującymi przepisami; 

b) złe wyniki badań mikrobiologicznych (wynikającą ze złej jakości wykonania usług – 

w razie nieskutecznej dezynfekcji, powtórna dezynfekcja i dodatkowe badania – na koszt 

wykonawcy); 

c) spowodowania zakażenia w oddziałach szpitala w wyniku nieprzestrzegania procedur 

zapobiegania zakażeniom przez pracowników Wykonawcy – na podstawie przeprowadzanych 

kontroli bieżących; 

d) szkody w mieniu i na osobach, powstałe w wyniku czynu niedozwolonego z tytułu nie 

wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie oraz 

w załącznikach chyba, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi na właściwym poziomie, zgodnie 

z wymogami, obowiązującymi w placówkach służby zdrowia oraz przestrzegania prawidłowego, 

sposobu realizacji usługi poprzez właściwy przydział personelu do poszczególnych odcinków 

pracy, właściwą technikę sprzątania nieutrudniającą poruszania się personelu Zamawiającego jak 

i Pacjentów w Oddziałach, zachowanie odpowiedniego kierunku realizacji czynności 

uwzgledniającego przemieszczanie się od stref ,,czystych” do ,,brudnych” 
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IV MINIMALNA LICZBA PRACOWNIKÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA (w przeliczeniu na dzień) 

 

Tabela 3 Minimalna liczba pracowników niezbędnych do wykonania zamówienia. 

 

 

  

Nazwa Komórki 

Organizacyjnej 

Poniedziałek 

– Piątek / 

godz. ranne 

Poniedziałek – 

Piątek / godz. 

popołudniowe 

Sobota 
Niedziela / Święta godz. 

Ranne 

Budynek nr 2 4 osoby na 12 godz.( w tym jedna osoba pełniąca dyżur na portierni) 

Budynek nr 1 
4 osoby na 12 godz. ( w tym jedna osoba pełniąca 

dyżur na portierni) 

3 osoby na 12 godz. (w 

tym jedna osoba pełniąca 

dyżur na portierni) 

Maszynowe 

Mycie Posadzek 

+ prace powyżej 

2 m oraz inne 

gruntowne 

1  osoba zgodnie z planem higieny i na żądanie 
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V. ZOBOWIĄZANIA I ZASADY KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCĄ 

1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę usługi: 

a) do utrzymania wysokiego standardu higieny szpitalnej poprzez stworzenie Harmonogramu 

mycia i dezynfekcji oraz Planu Higieny dla Szpitala wraz z dokumentacją  potwierdzającą 

jego realizację w oparciu o podany wyżej zakres czynności i przedłożenia go do akceptacji 

przez upoważnioną osobę  Zamawiającego i Pielęgniarkę Epidemiologiczną w terminie do 

10 dni roboczych od podpisania umowy. 

b) do zatrudnienia pracowników we własnym zakresie, w ilości pozwalającej należycie 

wykonać usługę, ale nie mniejszej niż podane powyżej minimum. 

c) do wymiany personelu w sytuacji rażącego naruszenia realizacji usługi wykazanych 

podczas kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego. 

d) W sytuacji zmiany personelu Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego 

przeszkolenia nowego pracownika w zakresie czynności wykonywanych na danym 

stanowisku w celu zagwarantowania płynności realizacji usług objętych umową. 

e) do zapewnienia zastępstwa za pracownika Wykonawcy obsługującego Punktu Obsługi 

Pralniczej (dodatkowo) w okresie jego nieobecności (urlopu, absencji chorobowej) bez 

dodatkowego wynagrodzenia; 

f) w razie nagłej nieobecności jakiegokolwiek członka ekipy sprzątającej, Wykonawca 

zobowiązuje się ustalić zastępstwo nie później niż do dwóch godzin od planowego 

rozpoczęcia pracy przez tą osobę. W razie planowanej nieobecności członka personelu 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia zastępstwa oraz powiadomienia i 

przedstawienia osoby zastępującej Pielęgniarce Epidemiologicznej nie później niż na dwa 

dni przed początkiem planowanej nieobecności. Niewykonanie powyższych obowiązków 

będzie stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych 

g) do bezkolizyjnego pełnienia usług w pomieszczeniach szpitala podczas pobytu 

hospitalizowanych pacjentów i zabiegów diagnostycznych. Od rutynowego sprzątania Sali 

chorych należy powstrzymać się podczas:    spożywania posiłków przez chorych;   wizyty 

lekarskiej lub zabiegów medycznych 

h) do stworzenia organizacji pracy i dokumentacji jej wykonania, w porozumieniu 

z Przedstawicielami Zamawiającego wykazanymi w umowie. Musi ona zostać 
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przedstawiona najpóźniej w dniu podpisania umowy do akceptacji w celu zatwierdzenia 

przez Przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku akceptacji musi ona wejść w życie  

najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi. W przypadku braku akceptacji przez 

Przedstawicieli Zamawiającego, Zamawiający narzuci własną organizację pracy do czasu 

zatwierdzenia w/w dokumentu; 

i) do bieżącego monitoringu wykonywanych usług przez pracowników Firmy, 

odpowiedzialnych za powierzony odcinek pracy z udokumentowaniem na kartach 

kontrolnych; 

j) wykonawca zobowiąże pracowników wyznaczonych do realizacji umowy do zachowania 

w tajemnicy wszelkich danych osobowych, medycznych, pracowniczych dotyczących 

pacjentów, pracowników szpitala i innych danych, które podlegają ochronie w świetle 

przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych; 

k) do każdorazowego potwierdzenia pobrania i oddania kluczy do pomieszczeń Szpitala na 

portierniach zgodnie z wpisem do odpowiedniego raportu opracowanego przez 

Zamawiającego. Do momentu potwierdzenia oddania kluczy przez portiera Wykonawca 

bierze odpowiedzialność za mienie znajdujące się w tych pomieszczeniach; 

d) wykonawca zobowiązuje się do pokrywania posadzek powłoką polimerową odporną na 

dezynfekcję o właściwościach antypoślizgowych a także ich utrzymania i uzupełniania na 

bieżąco; 

e) prania wykładzin dywanowych (w pomieszczeniach, w których się one znajdują) jeden raz 

w roku  i w zależności od potrzeb; 

f) mycia przeciwpożarowych klatek schodowych dwa razy w roku; 

g) bieżącego, dostosowanego do stopnia zabrudzenia czyszczenia mat wejściowych (także 

tych na zewnątrz budynków)z kurzu, piasku, liści , igieł z drzew itp.; 

h) do przestrzegania obowiązującej segregacji i bieżącego usuwania odpadów z oddziałów 

i pozostałych pomieszczeń objętych sprzątaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(kolor worków, opis, miejsce składowania); 

i) do wynoszenia pojemników na odpady ostrego ich napełnieniu lub po upływie 72 godz. Od 

otwarcia oraz równoczasowego zastępowania ich pustymi pojemnikami na odpady ostre o 

odpowiedniej objętości; 
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j) mycie wewnętrznej/ zewnętrznej powierzchni kriokomory (czynność wykonywana raz 

dziennie) a także mycie i dezynfekcja chodaków drewnianych przeznaczonych dla 

pacjentów (czynność wykonywana wielokrotnie w ciągu dnia); 

k) do oddzielnego zbierania pozostawionych obok koszy plastikowych i szklanych opakowań; 

l) do oszczędnego korzystania z mediów; 

m) do pomocy przy przeprowadzkach, przygotowaniu sali wykładowej przed różnego rodzaju 

spotkaniami i konferencjami,  przeprowadzania dodatkowej dezynfekcji sprzętu po jej 

zakończeniu oraz gruntownego posprzątania udostępnionego pomieszczenia; 

n) do sprzątania po malowaniu, po remontach, prania firanek, dywaników, usuwania drobnych 

awarii (np. zatkany zlew, toaleta) oraz wykonywania innych czynności związanych z 

utrzymaniem higieny, a nie wymienionych, wynikających z działalności szpitala – w 

ramach umowy; 

o) zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany metrażu pomieszczeń w Szpitalu w trakcie 

trwania umowy z powodu utworzenia nowych komórek organizacyjnych bądź 

powiększenia/pomniejszenia istniejących np., za które będzie obowiązywać cena zgodnie 

z zawartą umową na sprzątanie pomieszczeń z podziałem na odpowiednie strefy. 

Wykonawca zobowiązuje się do objęcia usługą sprzątania nowych pomieszczeń (np. basen 

wraz z otoczeniem); 

p) do współpraca w zakresie BHP i P. Poż.: 

• organizowania procesu pracy i stanowisk pracy wraz z wyposażeniem zgodnie z przepisami 

i zasadami BHP i P. Poż.; 

• zapewnienie pełnej sprawności i ilości środków ochrony indywidualnej dla pracowników, 

a w przypadku podejrzenia ogniska epidemicznego oraz konieczności  zwiększonego 

reżimu sanitarnego w zwiększonej ilości; 

• bieżącego informowania Inspektora BHP o zagrożeniach, które mogą wystąpić, 

q) w sytuacjach wyjątkowych np.: epidemii wykonanie na zlecenie Zespołu ds. Kontroli 

Zakażeń Szpitalnych dodatkowej usługi w formie mycia i dezynfekcji środkami 

dostosowanymi do zagrożenia; 

r) wykonawca w ramach usług winien wykonać dezynfekcję w obiektach szpitalnych w razie 

ognisk epidemicznych oraz zagrożenia epidemiologicznego również przy użyciu 

generatora suchej mgły. Osoba obsługująca urządzenie powinna posiadać uprawnienia do 
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jej obsługi i posiadać przeszkolenie w tym zakresie. Częstotliwość, sposób wykonywania i 

dobór środków w uzgodnieniu z Pielęgniarką Epidemiologiczną. Wykonawca ma 

obowiązek przystąpić do realizacji dezynfekcji do 24 godzin od zgłoszenia i być 

zakończona w ciągu kolejnych 24 godzin od przystąpienia do realizacji.. Dezynfekcja 

powinna być wykonywana w każdym dniu tygodnia, również w tzw. dni świąteczne, wolne 

od pracy; 

s) do przestrzegania zasad środowiskowych według  normy PN - EN ISO 14001 i zasad 

BHP, a w szczególności: 

• przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy, 

• minimalizować ilości wytwarzanych odpadów, 

• zapobiegać skażeniu otoczenia i środowiska preparatami chemicznymi, 

• prawidłowo i w sposób bezpieczny dla otoczenia przechowywać preparaty chemiczne 

używane do wykonania usługi, 

• minimalizować zużycie nośników energii i surowców naturalnych podczas realizacji 

umowy, 

• segregować odpady i przekazywać je uprawnionemu podmiotowi, z którym 

Zamawiający ma podpisaną umowę; 

t) o zapoznania się i dostosowania do wymogów akredytacyjnych obowiązujących 

u Zamawiającego; 

u) do sukcesywnego szkolenia pracowników w zakresie BHP, P. Poż., systemowego 

zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001:2004 według zasad zawartych 

w punktach j/w, zastosowania środków chemicznych i dezynfekcyjnych, technologii pracy, 

transportu badań, a także zapobiegania zakażeniom oraz szkoleniom wymaganym na 

podstawie innych przepisów. 

v) do mycia tarasu w budynku nr 1 o powierzchni 40 m2 
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2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do: 

a) przenoszenie leków z apteki raz dziennie na oddziały w godzinach ustalonych z apteką, 

b) zachowania reżimu sanitarnego w zakresie stosowanych metod i procedur utrzymania 

czystości ustalonych przez Zamawiającego, jak również stosowanego sprzętu i narzędzi do 

sprzątania; 

c) mycia i dezynfekcji rąk zawsze po kontakcie z otoczeniem każdego pacjenta oraz po 

narażeniu na kontakt z płynami ustrojowymi; 

d) umieszczania znaków ostrzegawczych o śliskiej nawierzchni każdorazowo podczas mycia, 

czyszczenia, itp. zabiegów doprowadzających do powstania śliskiej nawierzchni (w 

korytarzach pozostawienie suchego odcinka podłogi dla zapewnienia ciągłości 

komunikacji); 

e) znaki należy umieszczać w ilości gwarantującej ich widoczność ze wszystkich możliwych 

dojść do obszaru poddawanego w/w zabiegom. Minimalne oznakowanie prostego odcinka 

o długości 10 m wynosi: jeden znak na początku odcinka, drugi znak na końcu odcinka; 

f) korzystania z zapewnionej przez Wykonawcę odzieży ochronnej (rękawiczek, fartuchów, 

masek, gogli) w liczbie i stosownie do miejsca wykonywanej pracy (z uwzględnieniem 

zapasów w przypadku podejrzenia ogniska epidemicznego); 

g) noszenia czystej odzieży roboczej (w przypadku pracy w pomieszczeniu z pacjentem 

izolowanym stosowanie odzieży ochronnej), obuwia wymiennego i identyfikatorów; 

h) zgłaszania każdego wyjścia z oddziału Pielęgniarce Oddziałowej lub dyżurnej; 

i) transportu materiałów do badań wraz ze skierowaniami oraz odbioru wyników (po 

wcześniejszym przeszkoleniu pracowników w tym zakresie); 

j) reagowania na sytuacje wyjątkowe zgłaszane przez personel lub przez pacjentów 

i niezwłoczne poinformowanie o tym personelu oddziału; 

k) transportu brudnej i skażonej bielizny pościelowej w zawiązanych workach do 

pomieszczenia wyznaczonego przez Zamawiającego oraz odbieranie od przedstawiciela 

Prani czystej bielizny szpitalnej a także rozdysponowanie bielizny na poszczególne 

Oddziały oraz prowadzeniem związanej z tym dokumentacji; 

l) zgłaszanie w godzinach popołudniowych wszelkich zauważonych awarii pielęgniarce 

dyżurnej w oddziale; 
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m) wyłączanie pozostawionego włączonego sprzętu grzewczego w pomieszczeniach 

Zamawiającego; 

n) zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, medycznych, pracowniczych 

dotyczących pacjentów, pracowników szpitala, które podlegają ochronie w świetle 

przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a zarazem są świadomi konsekwencji 

naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych;   

o) przestrzegania wszelkich obowiązujących w Centrum  przepisów, regulaminów, 

standardów, procedur oraz innych instrukcji; 

p) posiadania dopuszczenia do pracy przez lekarza Medycyny Pracy, wyniku ujemnego 

MRSA,  komplet badań sanitarno – epidemiologicznych oraz szczepień przeciw WZW 

typu B; 

q) posiadania udokumentowanych szkoleń (przed przystąpieniem do pracy) w zakresie: 

• dezynfekcji i higieny pomieszczeń służby zdrowia – obowiązujące standardy, 

• utrzymania czystości pomieszczeń, 

• sposobów zapobiegania zakażeniom szpitalnym, 

• standardy postępowania z materiałem zakaźnym, 

• higieny osobistej personelu, 

• mycia i dezynfekcji rąk jako podstawowej czynności zapobiegającej rozprzestrzenianiu się 

zakażeń szpitalnych, 

• ekspozycji zawodowej, 

• transportu badań.  

w) osoba pełniąca dyżur w portierni jest zobligowana w szczególności do:  

• zapalania i gaszenia, w zależności od pór roku oświetlenia zewnętrznego terenu 

wokół budynku,   

• znajomości miejsca usytuowania wyłączników prądu, gazu, wody oraz drogi 

ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne oraz lokalizację i sprawdzenie kluczy do tych 

wyjść. 

• niezwłocznego powiadomienia Straży Pożarnej i Policji w przypadku powstania 

pożaru oraz przystąpienie do jego gaszenia dostępnymi urządzeniami 

z zachowaniem w czasie wykonywania tych czynności przepisów i zasad BHP. 
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• stosowania regulaminu szatni (regulamin zostanie przekazany Wykonawcy w dniu 

podpisania umowy); 

• otwierania drzwi wejściowych do budynku o godzinie 7.00 oraz zamykanie drzwi 

wejściowych do budynku  o godzinie 19.00; 

• nie wpuszczania na teren obiektu po godzinach służbowych osób 

nieupoważnionych, 

• niedopuszczania do wnoszenia lub wywożenia mienia z terenu KCR bez 

pisemnego zezwolenia określającego osoby upoważnione do wniesienia lub 

wywiezienia mienia, w celu uzyskania powyższych danych należy wylegitymować 

osoby upoważnione o ile nie są osobiście znane pełniącemu służbę,  

• zawiadomienia Kierownika Komórki Organizacyjnej lub Lekarza Dyżurnego 

w przypadku zaistnienia kradzieży lub usiłowania kradzieży z włamaniem 

względnie napadu. 

 

3. Wykonawca zapewni osobę, która dodatkowo będzie pełniła funkcję nadzorującą 

w oparciu o posiadane kwalifikacje. Do jej obowiązku będzie należało: 

a) udostępnienia służbowego nr telefonu do kontaktu w kwestiach związanych z realizacją 

umowy Pielęgniarki Epidemiologicznej oraz Pielęgniarkom Oddziałowym; 

b) ścisłej współpracy z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego oraz do działań na 

rzecz utrzymywania odpowiednio wysokiego poziomu merytorycznego podległego 

personelu; 

c) do organizowania pracy całego personelu Wykonawcy; 

d) obecności na terenie Szpitala w czasie kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego, 

a poza tym okresem do możliwości kontaktu telefonicznego; 

e) wyznaczenia zastępcy  w trakcie swojej nieobecności; 

f) nadzorowania i kontroli stanu technicznego i skuteczności sprzętu wykorzystywanego 

podczas świadczenia usługi; 

g) informowania Zamawiającego o awariach i niezwłocznego korygowania powstałych 

błędów w realizacji przedmiotu umowy najpóźniej w terminie ustalonym z Zamawiającym; 

h) posiadania i okazywania kart charakterystyki środków dezynfekcyjnych, myjących 

i pozostałych; 
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i) przedstawiania imiennego, miesięcznego grafiku pracowników Wykonawcy, 

wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego, 

j) dbania, aby pracownicy posiadali identyfikatory oraz prezentowali schludny i estetyczny 

wygląd; 

k) zapewnienia zastępstw w przypadku absencji pracowników Wykonawcy, 

l) dbania, aby nowo zatrudniani pracownicy (w trakcie realizacji umowy) odbyli 

przeszkolenie wstępne/adaptacyjne przed przystąpieniem do pracy z udokumentowaniem 

na odpowiednim formularzu; 

m) z odpowiednim wyprzedzeniem będzie informowała  Kierowników komórek o planowanej 

realizacji prac wykonywanych okresowo (czyli 1x w miesiącu, kwartale, roku). 

Zamawiający wymaga aby osoba nadzorująca była przyporządkowana tylko do obiektów 

Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby osoba nadzorująca była obecna na terenie 

Centrum  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W soboty, święta oraz inne dni 

wolne od pracy, w godzinach od 7.00 – 14.00 w Szpitalu powinna być obecna osoba zastępująca. 

 

Niespełnienie wymagań rozumie się jako podstawę do naliczenia kary umownej w szczególności 

w zakresie: 

• braku personelu 

• braku środków do realizacji umowy 

• braku sprzętu 

• wykonywania czynności przy użyciu niewłaściwego, niezaakceptowanego, niewykazanego 

sprzętu i środków niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy 

• niezastosowania się do zaleceń Zamawiającego 

• niewykonania oraz nieprawidłowego wykonania czynności wykazanych w harmonogramie 

 

4. Kontrola ze strony Zamawiającego zgodnie z wewnętrzną Instrukcją nadzoru nad higieną 

szpitalną (I- KZ.16) 
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1. Usługa wykonywana będzie w Dziennym Domu Opieki Medycznej Krakowskiego 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy ul. Emaus 18 od poniedziałku do piątku i będzie 

obejmowała: 

a) serwis dzienny w godzinach od 15:00 do 16:00 zgodnie z pkt 7 niniejszego 

załącznika do umowy, 

b) serwis gruntowny od godziny 16:00 zgodnie z pkt 8 niniejszego załącznika do 

umowy. 

2. Ogólna powierzchni sprzątania wynosi 461,62 m2: 

3. Usługa wykonywana będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu przez pracowników 

mających za zadanie zapewnienie odpowiedniego, wysokiego standardu. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do zapewnienia: 

a) odpowiedniego doboru pracownika i przydziału prac, 

b) kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonaniem usługi po stronie 

Zamawiającego, w tym telefoniczny, 

c) zapewnienie w zaopatrzenie w preparaty do mycia i dezynfekcji oraz na sprzęt 

wykorzystywany w czasie sprzątania w odpowiedniej ilości, 

d) dobór profesjonalnych środków czystości oraz dezynfekcyjnych dostosowanych do 

sprzątanych powierzchni, 

e) niezbędnego sprzętu (zestawy dwuwiadrowe, mopy (zgodnie z zasadą: jeden mop - 

jedno pomieszczenie), ściereczki zróżnicowane kolorystycznie automat czyszczący 

bateryjny do utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, urządzenia do 

akrylowania, polerowania oraz urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania 

itp.), do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi procedurami. Pranie 

Zadanie 2 

Zakres czynności w Dziennym Domie Opieki Medycznej przy ul Emaus 18. 
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mopów i ściereczek po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji usługi przedstawi do akceptacji plan higieny 

uwzględniający dobór odpowiednich środków myjących i dezynfekujących 

6. Zakres usługi sprzątania obejmuje również utrzymanie czystości otoczenia (terenu): 

• segregację odpadów medycznych i 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,  

7. W celu zapewnienia stałej obsługi porządkowej na terenie objętym sprzątaniem w 

godzinach od 1500 do 1600 w dni powszednie (poniedziałek - piątek), Wykonawca zapewni 

tzw. serwis dzienny, którego zadanie wykonywanie będzie prac polegających na 

uzupełnianiu materiałów higienicznych (papieru toaletowego, ręczników papierowych 

jednorazowego użytku, mydła itp.) oraz innych czynności związanych ze świadczeniem 

usługi sprzątania oraz innych na polecenie przedstawiciela DDOMu. 

 

8. Sprzątanie od poniedziałku do piątku tylko w dni robocze od godziny 1600. 

Zakres czynności: 

a) Czynności wykonywane codziennie: 

• mycie podłóg, mycie korytarzy, klatki schodowej, mat wejściowych, 

• opróżnianie koszy na odpady (wyrzucenie zawartości w zawiązanym worku) 

i zakładanie nowych worków foliowych; 

• mycie powierzchni zewnętrznej lodówek, 

• mycie parapetów wewnętrznych, listew przypodłogowych 

• wycieranie na mokro parapetów wewnętrznych, włączników/wyłączników, listew 

ściennych, powierzchni mebli, aparatów telefonicznych; 

• mycie i dezynfekcja klamek i stref dotykowych drzwi; 

• mycie blatów mebli, aparatów telefonicznych, sprzętu komputerowego; 

• mycie zabudowy szklanej, przeszklenia drzwi; 



Załącznik do umowy  

Strona 44 z 49 

 

• 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 materacy; 

• przecieranie i dezynfekcja w strefach dotykowych drabinek, rowerków itp.; 

• mycie sprzętu rehabilitacyjnego nie wymienionego wcześniej; 

• mycie 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. 

b) Czynności wykonywane raz w tygodniu: 

• przecieranie na mokro lub odkurzanie rolet/ wywietrzników 

• mycie wszystkich elementów drzwi 

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

gaśnic p – poż. 

c) Czynności wykonywane jeden 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 powierzchni zmywalnych ścian i podłóg; 

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

korytarzach, ciągach; 

• mycie lodówki wewnątrz (lodówkę do mycia przygotowują pracownicy Dziennego 

Domu Opieki Medycznej); 

• mycie parapetów zewnętrznych. 

d) Czynności wykonywane 1 raz na kwartał: 

• oczyszczanie ścian i sufitów (zgodnie z wymogami BHP); 

• czyszczenie tapicerek; 
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• odnawianie warstw polimerowych podłóg; 

• wycieranie na mokro powierzchni lamp oświetleniowych (podsufitowych); 

 

Po każdym usunięciu odpadów medycznych pomieszczenie lub urządzenie CHŁODNICZE powinno 

być umyte, a następnie poddane dezynfekcji 

 

9. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są po zakończeniu czynności sprzątania zamknąć 

wszystkie otwarte okna w budynku, włączyć alarm zabezpieczający budynek oraz zamknąć drzwi 

wejściowe na klucz, a także bramę wjazdową.  

10. Pracownik, któremu zostały powierzone klucze oraz kod cyfrowy do systemu alarmowego 

zobowiązany jest do :  

a) wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem,  

b) nie kopiowania  powierzonych kluczy oraz udostępniania osobom trzecim, 

c) nie udostępniania kodu cyfrowego do systemu alarmowego  osobom trzecim. 

 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgonie instrukcją 

przekazaną przez Zamawiającego z chwilą zawarcia umowy.  
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1. Metraż wykładzin PCV przewidzianej do polimeryzacji: powierzchnie użytkową, 2 637,5 

m2 

2. Metraż daszków szklanych i wiaty przeznaczonych do mycia 78 m2 

3. Metrażu sekretariatów, pokojów lekarskich, gabinetów pielęgniarek oddziałowych. 

A. Budynek nr 2 ( 135,9 m2) 

a) PARTER 

o Sekretariat - 11,70 m2 

o Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 7,80 m2 

o Dyżurki lekarska Anestezjologów 12 m2 

b) PIĘTRO 

o dyżurka pielęgniarek  6,40 m2 

c) PODDASZE 

o Dyżurki lekarskie na poddaszu: 13,20m2, 20,60m2, 13,20m2, 37,80m2 (pokój dla 

rezydentów) 

o Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej na poddaszu  13,20m2 

B. Budynek nr 1 (105,04 m2) 

a) PARTER 

o Sekretariat: 13,5 m2 

o Dyżurka Lekarska 13,95 m2 i 17,20 m2 

b) PIĘTRO 

o dyżurka pielęgniarek  10,60 m2 

o Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 7,5 m2  

c) PODDASZE 

o Dyżurki lekarskie 25,04 m2 17,25 m2 

4. Metrażu pomieszczeń technicznych i magazynowych. 

a) Pomieszczenia magazynowe 121,34 m2 

b) Pomieszczenia techniczne 128,55 m2 

5. Podział pomieszczeń na strefy uwzględnia tabela nr 1 w załączniku do umowy. 

A. Budynek nr 1 i budynek nr 2 

a) Obszar Administracyjno –  techniczny: 2 106,77 m2 

b) Obszar Medyczny: 1 549,73 m2 

B. Budynek przy ul Emaus 18 (Dzienny Dom Opieki Medycznej) 

a) Obszar Administracyjno– techniczny: 337,83 m2 

b) Obszar Medyczny: 123,79 m2 

6. Ilość łóżek w poszczególnych oddziałach  

A. Budynek nr 1 

a) Oddział Chirurgii Urazowej Ortopedii i Rehabilitacji: 45 łóżek 
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b) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 3 łóżka 

c) Pododdział Ortopedii Krótkoterminowej: 2 łóżka. 

B. Budynek nr 1 

a) Oddział Rehabilitacji oraz Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej: 62 łóżek. 

7. Powierzchnia okien: 

A. Budynek nr 1: 

a) 68 okien PCV 113x215 cm 

b) 8 okien aluminiowych 133x285 cm 

c) 30 okien drewnianych 114x140 cm 

d) 4 okna na klatkach schodowych 115x187 cm 

B. Budynek nr 2: 

Aluminiowe  

a) 83 okna o wymiarach 200x175 cm 

b) 10 okien 120x100 cm 

C. Budynek przy ul Emaus 18 

a) 4 okna PCV 190x120 cm 

b) 6 okna PCV 100x100 cm 

c) 2 okna PCV 100x190 cm 

d) 1 okno PCV 170x190 cm. 

8. Dwa dywaniki o wymiarach: około 4,5 m2 każdy. 

9. Równoważny system czasu pracy, dopuszczający przedłużenie dobowego wymiaru czasu 

pracy do 12 godzin. Okres rozliczeniowy miesięczny. 

10. W stosunku do Zamawiającego nie toczą się postępowania sądowe wszczęte przez 

pracowników przewidzianych do przejęcia. 

11. Zamawiający oświadcza, że wszelkie uzasadnione roszczenia pracowników, którzy zostaną 

przejęci przez Wykonawcę, wynikające ze stosunku pracy– powstałe do dnia przejęcia tych 

pracowników przez Wykonawcę, zostaną uregulowane. 

12. Zgodnie z zwiedzą Zamawiającego przejmowani pracownicy nie należą do związków 

zawodowych działających u Zamawiającego 

13. Przejmowanym pracownikom nie przysługuje dodatkowe roczne wynagrodzenie. 

14. Nie istnieje regulamin gwarantujący wzrost wynagrodzeń 

15. Okres gwarantowany dla przejmowanych pracowników zgodnie z art.231 

16. Zamawiający nie przekazuje funduszu socjalnego 

17. Zamawiający dopuszcza pranie mopów i ściereczek w pralni zewnętrznej 

18. Zamawiający dzierżawi Wykonawcy  pomieszczenie (zgodnie z par 10 wzoru umowy) w 

budynku nr 1 o powierzchni około 12 m2 (1 piętro), natomiast w budynku nr 2 powierzchnia 

7 m2 (poddasze). Zamawiający udostępnia szafki pracownicze w szatniach ogólnych 

personelu w budynku nr 1 oraz w budynku nr 2. Koszt najmu został określony w par 10 

19. Średniego miesięcznego zużycia (w odniesieniu do 2016 roku):  

Papier toaletowy 12 rolek – 33 opakowania 

Ręcznik papierowy biały ZZ: 60 opakowań 

Ręcznik papierowy ZZ: 312 opakowań 

Mydło 5 L: 12 opakowań 
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Worek 120 L: 

- czerwony 85 szt.  

- niebieskie 89 szt. 

Worek 35 L 

- czerwony 107 szt. 

- Niebieski 107 szt. 

Rękawiczki jednorazowe  

- 17 op. po 100 szt.  

Środków dezynfekcyjnych,  

- 20 L 

środków myjących: 

- 30 L 

płynu do mycia szyb: 

- 4 L 

płynu do mycia sanitariatów: 

- 40 L 

kostek do wc: 

- 22 szt. 

płynów do mycia ścian: 

- nie dotyczy 

płynów do mycia podłóg: 

- 10 L; 

Odświeżaczy powietrza: 

- nie dotyczy 

20. Przejmowanym pracownikom nie przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego wynikającego z ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu 

rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z póź. 

zm.).  

21. Przejmowanym pracownikom nie przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu 

rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. 

zm.) ani ustawy o z dn. 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu 

przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995r. 

Nr 1, poz. 2, z póź. zm.) 

22. Oddział Chirurgii Urazowej Ortopedii i Rehabilitacji: 45 łóżek 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 3 łóżka 

Pododdział Ortopedii Krótkoterminowej: 2 łóżka 

Budynek nr 1 

Oddział Rehabilitacji oraz Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej: 62 łóżek 

23. Pojemniki do dezynfekcji przez zanurzania ma zapewnić Wykonawca w ilości: 3 pojemniki 

po 20 L 

24. Środki do dezynfekcji przez zanurzenie ma zapewnić Wykonawca 
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25. Do obowiązków Wykonawcy nie należy ekstrakcyjne pranie rolet/ żaluzji, ale mycie 

rolet/żaluzji za pomocą urządzenia do dezynfekcji zgodnie z tabelą z częstotliwością  raz w 

tygodniu.   

Okna: szerokość 100 cm, długość od 130 do 190 cm.  

Żaluzje pionowe: wysokość 250 cm +/- 10 cm, szerokość 100 cm  

W budynku nr 2 Zamawiający posiada rolety tekstylne 18 (dużych), 4 (małe) + 2 na oknach 

dachowych. Ponadto w budynki nr 2 jest 2 żaluzje pionowe oraz 2 żaluzje wewnętrzne 

metalowej i 31 żaluzji starego typu. 

W budynku nr 1 Zamawiający posiada 36 rolet tekstylnych (dużych) i 5 rolet w oknach 

dachowych,  24 rolety tekstylne małe, 8 żaluzji pionowych i 5 żaluzji starego typu. 

26. Zamawiający nie posiada podłóg przewodzących ładunki elektrostatyczne. Posiada podłogi 

antystatyczne 
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