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Przedmiot umowy:  

I. Zakres i częstotliwość wykonywania czynności (PLAN HIGIENY) 

 

Ogólna powierzchni sprzątania wynosi dla budynku 3, 4, 5, 15,16: 1 451,06 m2
 

 
 

A. OGÓLNE WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ 
 
1. Raz dziennie i w razie potrzeb 

a) mycie powierzchni podłóg 
b) mycie korytarzy, klatki schodowej, mat wejściowych 
c) mycie schodów wraz z poręczami, balustradami i tralkami z użyciem środków myjąco- pielęgnacyjnych 
d) odkurzanie mat wejściowych, 
e) opróżnianie koszy na odpady (wyrzucenie zawartości w zawiązanym worku) i zakładanie nowych 

worków foliowych; 
f) dezynfekcja i mycie zewnętrznej powierzchni koszy na odpady (wraz z pokrywą) i zakładanie nowych 

worków foliowych; 
g) mycie powierzchni zewnętrznej lodówki 
h) mycie parapetów wewnętrznych, listew przypodłogowych 
i) przecieranie na wilgotno detergentem kontaktów i wyłączników, kabli, przewodów, listw 

rozdzielczych, opraw lamp 
j) mycie drzwi w strefie dotykowej 
k) mycie/ przecieranie blatów/ biurek, aparatów telefonicznych, sprzętu komputerowego 
l) usuwanie kurzu z mebli 
m) mycie i dezynfekcja strefy dotykowej zabudowy szklanej 
n) mycie i dezynfekcja umywalek i baterii 
o) mycie luster 
p) mycie i dezynfekcja muszli klozetowych, sedesów, spłuczek, uchwytów 
q) mycie i dezynfekcja podajników na ręczniki papierowe, pojemników na papier toaletowy 
r) mycie dozowników z zewnątrz / wewnątrz przed każdym uzupełnieniem, dezynfekcją) 
s) mycie fliz w strefie spryskowej 
t) mycie aneksu kuchennego (blatu, szafek, glazury, zlewu) 
u) czyszczenie klawiatur odpowiednim preparatem; 
v) dezynfekcja słuchawek aparatów telefonicznych; 
 

2. Czynności wykonywane raz w tygodniu i w razie potrzeby: 
a) przecieranie na mokro lub odkurzanie rolet/ żaluzji 
b) mycie wszystkich elementów drzwi 
a) mycie szafek, regałów, gablot, ram obrazów, tablic, ostrzegawczych, gaśnic p.poż.  i innych urządzeń 

elektrycznych (np. kuchenek, mikrofalówek, czajników) - zgodnie z wymogami BHP 
c) mycie drzwi na całej wysokości z obu stron 

 
3. Czynności wykonywane 1 raz w miesiącu i w razie potrzeby: 

b) mycie grzejników / kaloryferów wraz z uchwytami 
c) mycie powierzchni lamp, punktów świetlnych  
d) mycie i dezynfekcja fliz, glazury, powierzchni zmywalnych ścian, kratek wentylacyjnych 
e) uzupełnianie płynu do naczyń w pomieszczeniach socjalnych personelu 

 
4. Czynności wykonywane 2 raz na rok i w razie potrzeby 

a) konserwacja podłóg i mebli ( zależności od rodzaju powierzchni) - oczyszczanie ścian i sufitów (zgodnie 
z wymogami BHP) 

b) mycie okien oraz daszków  
c) mycie lamp oświetleniowych sufitowych 
d) czyszczenie wykładzin podłogowych, dywanów, chodników i tapicerek 

 

B. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ 
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Dotyczy wszystkich budynków: serwis dzienny w godzinach dostosowanych do planowanej działalności   
 

1. Budynek 4 Administracja (287,30 m2) 

Sprzątanie od poniedziałku do piątku od godziny 15:05 
 
A. Czynności wykonywane raz dziennie i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w części 
,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
 
B. Czynności wykonywane raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w 
części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 
Podlewanie kwiatów 
 
C. Czynności wykonywane 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) mycie lodówki wewnątrz (lodówkę do mycia przygotowują pracownicy Szpitala) 
 
D. Czynności wykonywane 2 raz na rok i w razie potrzeby zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w 
części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
 

2. Budynek 10 – Archiwum (74,35 m2) 

Sprzątanie tylko w obecności pracownika odpowiedzialnego za archiwum od godziny 14:00 – 15:05 
 
A. Czynności wykonywane raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w 
części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz wykonywanie niżej wymienionych 
czynności: 

a) mycie powierzchni podłóg 

b) mycie korytarza, mat wejściowych 

c) mycie i dezynfekcja koszy, opróżnianie oraz wymiana wkładów (worków) foliowych mycie parapetów 
a) wewnętrznych, listew przypodłogowych 

d) przecieranie na wilgotno detergentem kontaktów i wyłączników, kabli, przewodów, listw 
rozdzielczych, 

b) opraw lamp 

e) mycie blatów mebli, biurka, aparatów telefonicznych, sprzętu komputerowego 

f) mycie i dezynfekcja umywalek i baterii 

g) mycie luster 

h) mycie i dezynfekcja muszli klozetowych, sedesów, spłuczek, uchwytów 

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

j) mycie dozowników z zewnątrz / wewnątrz przed każdym uzupełnieniem i w razie potrzeby 

k) podlewanie kwiatów 
 
B. Czynności wykonywane 1 raz w miesiącu i w razie potrzeby z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w części 
,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
 
C. Czynności wykonywane 2 raz na rok i w razie potrzeby z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w części 
,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
 

3. Budynek 3 i 5  
Gabinety Rehabilitacyjne (budynek nr 3: 336,60 m2, budynek nr 5: 320,00 m2) 

Sprzątanie od poniedziałku do piątku od godziny 18:00 
 
A. Czynności wykonywane raz 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 ram parawanowych oraz zasłonek w parawanach 
b) mycie i dezynfekcja materacy oraz kozetek 
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c) przecieranie i dezynfekcja w strefach dotykowych drabinek, rowerków itp. 
d) mycie i dezynfekcja wanien do hydroterapii 
e) mycie sprzętu rehabilitacyjnego nie wymienionego wcześniej 
f) utrzymanie w czystości kabin i szybu dźwigowego w budynku 

 
B. Czynności wykonywane raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w 
części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz wykonywanie niżej wymienionych 
czynności: 

a) mycie zabudowy szklanej 

b) podlewanie kwiatów 
 
C. Czynności wykonywane dwa razy 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 2 raz na rok i w razie potrzeby zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w 
części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń” 
 

4. Budynek 16: Poradnia Urazowo Ortopedyczna oraz Poradnia Neurologiczna (232,50 m2) 

 
Sprzątanie od poniedziałku do piątku od godziny 1505 oraz w inne dni w zależności od potrzeb 
 
A. Czynności wykonywane codziennie i w razie potrzeby zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi 
w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz wykonywanie niżej wymienionych 
czynności: 
a) mycie i dezynfekcja koszy na śmieci i odpady medyczne, opróżnianie oraz wymiana wkładów (worków) 
foliowych 
b) mycie i dezynfekcja szafek lekarskich i innych mebli z zewnątrz, krzeseł lekarskich i foteli 
c) mycie i dezynfekcja kozetek lekarskich, stolików badań, stołów zabiegowych, stojaków, wieszaków, 
d) mycie i dezynfekcja ram parawanowych 
e) myce i dezynfekcja wózków i kółek w wózkach zabiegowych 
 
B. Czynności wykonywane dwa razy dziennie i w razie potrzeby zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi 
w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz wykonywanie niżej wymienionych czynności: 
a) mycie i dezynfekcja muszli klozetowych, sedesów, spłuczek, uchwytów 2x dziennie i w razie potrzeby 
b) Czynności wykonywane raz w tygodniu i w razie potrzeby 
c) Mycie zabudowy szklanej 
 
C. Czynności wykonywane raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w 
części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 
mycie kwiatów w holach, korytarzach, ciągach 
 
D. Czynności wykonywane 2 raz na rok i w razie potrzeby zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w 
części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
 

5. Budynek 15: Apteka (200,31 m2) 

Sprzątanie tylko w obecności pracownika odpowiedzialnego od poniedziałku do piątku od godziny 1300 
 
A. Czynności wykonywane raz dziennie i w razie potrzeby zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w 
części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń” 
 
B. Czynności wykonywane dwa razy dziennie i w razie potrzeby zgodnie z ogólnymi wymaganiami 
(opisanymi w części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń” oraz wykonywanie niżej wymienionej 
czynności: 



 
 
 

 

Strona 4 z 8 

 

mycie i dezynfekcja koszy i pojemników na odpady medyczne, opróżnianie oraz wymiana worków 
C. Czynności wykonywane 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 zabudowy szklanej 
 
D. wykonywane raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w części 
,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 
mycie kwiatów w holach, korytarzach, ciągach komunikacyjnych 
 
E. Czynności wykonywane 2 raz na rok i w razie potrzeby zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w 
części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
 

6. Budynek 15  
 Poradnia Leczenia Bólu oraz Poradnia Rehabilitacji 

Sprzątanie od poniedziałku do piątku od godziny 18.00 lub z uwzględnieniem harmonogramu pracy poradni 
 
A. Czynności wykonywane raz 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 gabinetu zabiegowego 

b) mycie i dezynfekcja koszy i pojemników na odpady medyczne, opróżnianie oraz wymiana worków 

c) mycie i dezynfekcja szafek lekarskich i innych mebli z zewnątrz, krzeseł lekarskich i foteli 

d) mycie i dezynfekcja kozetek lekarskich, stolików badań, stołów zabiegowych, stojaków, wieszaków, 

e) mycie i dezynfekcja ram parawanowych 

f) mycie i dezynfekcja wózków i kółek w wózkach zabiegowych 
 
B. Czynności wykonywane raz w tygodniu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymiw 
części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
 
C. Czynności wykonywane raz w miesiącu i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w 
części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”) oraz wykonywanie niżej wymienionej czynności: 
mycie kwiatów w holach, korytarzach, ciągach 
 
D. Czynności wykonywane dwa razy w roku i w razie potrzeb zgodnie z ogólnymi wymaganiami (opisanymi w 
części ,,Ogólne wymagania dla wszystkich pomieszczeń”). 
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II. Ogólne i dodatkowe informacje dla Wykonawcy oraz zasady komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą 
 
1. Wykonywana usługa przez Wykonawcę 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 i zgodnie z wymogami 
określonych w załączniku do umowy. 

2. 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 . 

3. W celu zapewnienia stałej obsługi porządkowej na terenie objętym sprzątaniem w godzinach od 7:30 do 
15:00 w dni powszednie (poniedziałek - piątek), Wykonawca zapewni tzw. serwis dzienny, którego 
zadaniem będzie wykonywanie prac polegających na uzupełnianiu materiałów higienicznych (papieru 
toaletowego, ręczników papierowych jednorazowego użytku, mydła itp.), utrzymanie w ciągłej czystości 
ciągów komunikacyjnych w poszczególnych budynkach oraz innych czynności związanych ze świadczeniem 
usługi sprzątania oraz innych na polecenie przedstawiciela MSOR. 

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę usługi: 

a) do wyznaczenia pracownika obecnego codziennie w pełnym wymiarze czasu pracy (brygadzisty) i w 
sposób ciągły nadzorującego pracę pozostałych pracowników realizujących usługę, dopuszcza się 
łączenie funkcji brygadzisty z funkcją pracownika serwisu dziennego. 

b) do wskazania pracownika kierującego realizacją usługi w obiekcie o odpowiednich kwalifikacjach, 
pozostającego 

c) do stałego kontaktu z Pielęgniarką Epidemiologiczną i odpowiedzialnego za całościowe wykonanie 
umowy w tym: 
 odpowiedni dobór pracowników i przydział prac, 
 koordynację pracy i bezpośredni nadzór nad wszystkimi pracownikami liniowymi, 
 kontakt z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonaniem usługi po stronie 

Zamawiającego, w tym telefoniczny, 
 kontrolę stanu technicznego i skuteczności sprzętu wykorzystywanego przy świadczeniu usługi, 
 prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji usługi z uwzględnieniem: sprawozdawczości z 

codziennego wykonania i odbioru wykonywanych prac w poszczególnych komórkach, 
 zapewnienie zaopatrzenia w preparaty do mycia i dezynfekcji oraz na sprzęt wykorzystywany w 

czasie sprzątania w odpowiedniej ilości. 

d) do zatrudnienia pracowników we własnym zakresie, w ilości pozwalającej należycie wykonać usługę, z 
uwzględnieniem zakresów czasowych dla poszczególnych budynków. 

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

f) do wymiany personelu w sytuacji rażącego naruszenia realizacji usługi wykazanych podczas kontroli 
przeprowadzanych przez Zamawiającego. 

g) 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. 

h) 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. 

i) Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są po zakończeniu czynności sprzątania zamknąć wszystkie 
otwarte okna w budynku, do wyłączania pozostawionego włączonego sprzętu grzewczego/klimatyzacji 
oraz włączyć alarm zabezpieczający w tych budynkach, w których alarm się znajduje. – po odbyciu 
udokumentowanego szkolenia 

j) 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 
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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. 

k) do współpracy w zakresie BHP i P. Poż. 

l) do organizowania procesu pracy i stanowisk pracy wraz z wyposażeniem zgodnie z przepisami i 
zasadami BHP i P. Poż.; 

m) do zapewnienie pełnej sprawności i ilości środków ochrony indywidualnej ( rękawiczek jednorazowych, 
maseczek na twarz/przyłbic) dla pracowników, a w przypadku konieczności zwiększonego reżimu 
sanitarnego w zwiększonej ilości; 

n) do bieżącego informowania Inspektora BHP o zagrożeniach, które mogą wystąpić, 

o) 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 zakres i przedłożenia go do akceptacji przez upoważnioną osobę Zamawiającego i 
Pielęgniarkę Epidemiologiczną w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy. 

p) do prania wykładzin dywanowych (w pomieszczeniach, w których się one znajdują) jeden raz w roku 
lub w zależności od potrzeb; 

q) do oszczędnego korzystania z mediów; 

r) do segregacji ODPADÓW zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Procedurą wewnętrzną oraz 
transport odpadów medycznych, niemedycznych z komórek organizacyjnych 

s) do utrzymania czystości otoczenia (terenu) MSOR z dostosowaniem do warunków atmosferycznych 

t) do codziennego utrzymanie czystości koszy na odpady na terenie posesji (poza nieruchomościami 
budynków) oraz opróżnianie z wymianą wkładów (worków) foliowych, oraz do codziennego 
utrzymanie czystości w miejscach przeznaczonych na składowanie odpadów komunalnych i innych 

u) do utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych na składowanie odpadów komunalnych i inne, a 
także bieżące utrzymanie porządku w czasie remontów i wokół budynków na terenie Zamawiającego, 

v) do niezwłocznego zgłaszanie wszelkich zauważonych awarii i usterek przedstawicielowi komórki 
organizacyjnej. 

w) Jeżeli zajdzie taka potrzeba Przenoszenie leków i środków dezynfekcyjnych, środków ochrony 
indywidualnej z  apteki  w  godzinach  ustalonych  z  apteką (po wcześniejszym przeszkoleniu 
pracowników w tym zakresie) 

x) Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są po zakończeniu czynności sprzątania zamknąć wszystkie 
otwarte okna w budynku, włączyć alarm zabezpieczający budynek oraz zamknąć drzwi wejściowe na 
klucz. Pracownik, któremu zostały powierzone klucze oraz kod cyfrowy do systemu alarmowego 
zobowiązany jest do : 

 wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem, 
 nie kopiowania powierzonych kluczy oraz udostępniania osobom trzecim, 
 nie udostępniania kodu cyfrowego do systemu alarmowego osobom trzecim 

y) do utrzymania ciągłej czystości na powierzchni często używanej 
 
4. Wymagania wobec Wykonawcy 

a) Sprzęt używany do bieżącego utrzymania czystości (wózki, wiadra, ściereczki, mopy) powinien być 
przypisany do danego budynku. 

b) Transport odpadów medycznych i komunalnych z poszczególnych komórek organizacyjnych do miejsc  
przeznaczenia powinien być realizowany odpowiednim środkiem transportu np. wózek łatwo 
zmywalny z zamykaną pokrywą 

c) Bieżące utrzymanie czystości powinno być przeprowadzane na mokro stosując technikę ósemkową. 

d) Mopy powinny być dostępne w takiej ilości, aby zapewnić ich wymianę po każdym sprzątaniu i 
używane Zgodnie z zasadą jedno pomieszczenie jeden mop. 

e) Pranie i dezynfekcja mopów musi być przeprowadzane w profesjonalnych pralnicach stosując wysoką 
temperaturę (90°C) przy użyciu dezynfektantów i detergentów. 

f) Ściereczki do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane wyłącznie jednorazowe np. z włókniny 

g) zaopatrzenie w niezbędny sprzęt (zestawy dwuwiadrowe, mopy, , automat czyszczący bateryjny do 
utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, urządzenia do akrylowania, polerowania itp.), do 
wykonywania usługi zgodnie z obowiązującym Planem Higieny. 
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h) Oczyszczanie i doczyszczanie po robotach malarskich i remontach - w razie potrzeby 

i) Usuwanie zanieczyszczeń związanych z awariami urządzeń wodno - kanalizacyjnych itp. - w razie 
potrzeby,  

j) do zapewnienia profesjonalnych środków czystości oraz preparatów dezynfekcyjnych dostosowanych 
do sprzątanych powierzchni, w tym specjalistyczny środek z przeznaczeniem do przygotowywania 
roztworu do odkamieniania wanien do hydroterapii. Środki do szybkiej dezynfekcji powinny być 
dostępne  stale i w ilości uwzględniającej aktualną sytuację epidemiologiczną.  

k) Doczyszczanie powierzchni należy przeprowadzać w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju 
powierzchni jednak nie rzadziej niż 1 x na kwartał. Sprzątanie generalne należy przeprowadzać przy 
pomocy sprzętu automatycznego dobierając środki chemiczne do rodzaju powierzchni. 

l) Uzupełnianie i dostarczanie na bieżąco środków czystości i higieny: papier toaletowy, ręczniki 
papierowe, mydło. 

m) Przeprowadzanie dodatkowych dezynfekcji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z 
procedurą, zaakceptowaną przez Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych. 

n) Wykonawca zobowiązany jest posiadać przeszkolony i szkolić na bieżąco personel sprzątający w 
zakresie zasad sprzątania w szpitalu, obsługi sprzętu specjalistycznego i używania środków 
chemicznych. W razie zmiany pracownika należy Dokumentować aktualizację zatrudnionych 
pracowników na bieżąco, przedstawiając pielęgniarce epidemiologicznej aktualną listę wraz z 
wymaganymi dokumentami. 

o) Nadzór nad realizacją usługi obiektu sprawować ma kierownik o udokumentowanych kwalifikacjach, 
posiadający, co najmniej wykształcenie średnie, biorący udział w szkoleniach z higieny szpitalnej 
(potwierdzony certyfikatami na każde żądanie Zamawiającego) oraz udokumentowane doświadczenie 
zawodowe w zakresie nadzorowania sprzątania w innych placówkach służby zdrowia. 

p) Zaproponowane przez Wykonawcę środki i preparaty chemiczne do utrzymania czystości, dezynfekcji i 
konserwacji muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Muszą również posiadać wymagane 
polskim prawem atesty, znaki bezpieczeństwa stosowania. 

q) Wykonawca informuje Zamawiającego, za każdym razem o nowo wprowadzonym środku chemicznym 
wraz z kartą charakterystyki. 

r) Wykonawca zapewni swoim pracownikom:  
 jednolitą odzież ochronną i obuwie zgodnie z wymogami i normami BHP, 
 środki ochrony osobistej w wystarczające ilości i jakości (np. fartuch ochronny, rękawice ochronne 

i gospodarcze, czepki ochronne, kalosze itp.), 
 indywidualne identyfikatory z logotypem firmy, 
 procedurę postępowania na wypadek „ zakłucia". 

s) Wykonawca zabezpieczy w niezbędny do wykonywania procedur sprzęt, środki itp. wynikające z 
procesu sprzątania m.in.: 
 nowy sprzęt nieużywany w innej placówce, 
 worki foliowe na odpady komunalne, odpady medyczne w  kolorystyce zgodnej z aktualnym 

stanem prawnym oraz w rozmiarach 35l, 60l, 120l w zależności od potrzeb zamawiającego, środki 
myjące, dezynfekcyjne i konserwujące do powierzchni poziomych i pionowych, 

 materiały eksploatacyjne - ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło, środki dezynfekujące – w 
wystarczającej ilości i jakości, 

 mycie i dezynfekcję zestawów myjących. 

t) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia: 
 

kierowników komórek organizacyjnych w trakcie wykonywania usługi lub po wykonaniu a także 
wykonywanych procedur, 

 - ocena m. in. realizacji zadań, 
zużytego sprzętu i środków. 

u) Zamawiający zastrzega, iż rytm pracy musi być dostosowany do specyfiki pracy komórek 
organizacyjnych (godzin pracy, wykonywani czynności) wg harmonogramów dla poszczególnych 
komórek po ich zaakceptowaniu przez kierowników, pielęgniarkę epidemiologiczną. Wyżej 
wymienione harmonogramy muszą być dostępne osobom nadzorującym i kontrolującym. 
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v) Wszystkie czynności powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zabiegów 
porządkowo - higienicznych w placówkach ochrony zdrowia akceptowanych przez, Głównego 
Inspektora Sanitarnego, oraz z uwzględnieniem przepisów BHP.  

w) Realizacja planu higieny powinna potwierdzona na kartach kontrolnych w każdej z komórek 
organizacyjnych według zaakceptowanego przez Pielęgniarkę epidemiologiczną 

x) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany metrażu pomieszczeń oraz budynków 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 

 
 
 
 
5. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do: 

a) 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); 

b) Mycia i dezynfekcji rąk przez personel zawsze po zakończeniu czynności porządkowych oraz podczas 
zmiany rękawiczek jednorazowych 

c) Pracownicy wykonujący czynności określone w Specyfikacji muszą posiadać aktualne zaświadczenia 
badań okresowych, aktualne orzeczenia do celów sanitarno - epidemiologicznych oraz obowiązkowo 
być zaszczepieni przeciw WZW typu B. 

d) Pracowników Wykonawcy obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej i odpowiedniej postawy w 
stosunku do pacjenta, personelu oraz kontrolujących placówkę. 

 
6. 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) nałożone przez organy kontroli kary, wynikające ze złej jakości wykonania usług – na koszt wykonawcy 

c) 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. Powstałe szkody dotyczą między innymi uszkodzenia dozowników na mydło, 
ręczniki papierowe lub papier toaletowy – obowiązkiem wykonawcy jest wymiana na nowe o 
parametrach nie gorszych niż dotychczas stosowane. 

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

zakresie: 

a) braku personelu 

b) braku środków do realizacji umowy 

c) braku sprzętu 

d) wykonywania czynności przy użyciu niewłaściwego, niezaakceptowanego, niewykazanego sprzętu i 
środków niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy 

e) niezastosowania się do zaleceń Zamawiającego 

f) niewykonania oraz nieprawidłowego wykonania czynności wykazanych w harmonogramie 


