
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy 

Przedmiotem jest utrzymanie czystości (sprzątanie), które powinno być wykonywane na 

zasadach określanych poniżej w oparciu o stosowną umowę i jej załączniki. 

1. Usługa wykonywana będzie w Dziennym Domu Opieki Medycznej Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji i Ortopedii przy ul. Emaus 18 i będzie obejmowała: 
a) Serwis dzienny w godzinach od 15:30 do 17:00  
b) Serwis gruntowny od godziny 17:00 zgodnie z pkt 7 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) odpowiedni dobór pracowników i przydział prac, 
b) koordynację pracy i bezpośredni nadzór nad pracownikami, 
c) kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonaniem usługi po stronie 

Zamawiającego, w tym telefoniczny, 
d) zapewnienie w zaopatrzenie w preparaty do mycia i dezynfekcji oraz na sprzęt 

wykorzystywany w czasie sprzątania w odpowiedniej ilości, 
e) profesjonalnych środków czystości oraz dezynfekcyjnych dostosowanych do sprzątanych 

powierzchni, 
f) 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 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: 
 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, 
 zamiatanie terenu. 

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

a) Czynności wykonywane codziennie: 
 

 mycie korytarzy, klatki schodowej, mat wejściowych, 

 mycie podłóg, 

 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 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 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) 

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

 
8. Pracownik Wykonawcy zobowiązany jest  po zakończeniu czynności sprzątania zamknąć 

wszystkie otwarte okna w budynku, włączyć alarm zabezpieczający budynek oraz zamknąć 
drzwi wejściowe na klucz, a także bramę wjazdową.  

9. 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. 

 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgonie instrukcją 

przekazaną przez Zamawiającego z chwilą zawarcia umowy.  

 

 

 

 

…………………………………… 

(podpis i pieczątka Wykonawcy) 
 

 
 
 


