
Sprawa nr RZP-9/IM/2019      Załącznik nr 2 do SIWZ 

         Załącznik nr 2 do Umowy  

  1  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ B 

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w  

Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza S.P.Z.O.Z   

  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości wybranych 

obszarów w Szpitalu Dziecięcym 

2. CPV: 90 90 00 00-6 – usługi w zakresie sprzątania i odkażania 

    85 14 23 00-9 – usługi w zakresie higieny 

3. Dane ogólne o Zamawiającym 

1) Zestawienie powierzchni do sprzątania: 

Usługę sprzątania należy wykonać na powierzchni ok. 3.234,85 m2, w tym: 

a) część kliniczna ok. 2656 m2, w tym:  

 część kliniczna o zwiększonym reżimie sanitarnym ok. 295,85 m2; 

b) powierzchnia pozostała ok. 578,85 m2. 

2) W skład powierzchni sprzątanej wchodzą:  

a) pomieszczenia kliniczne oddziałów, pomieszczenia biurowe, magazynowe, ciągi komunikacyjne, 

pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne; 

b) powierzchnie okienne (okna, ramy, parapety wewnętrzne i zewnętrzne), powierzchnie szklane 

działowe i wejściowe; windy; schody; poręcze.  

4. Przedmiot zamówienia obejmuje każdorazowo swoim zakresem m.in. : 

1) Kompleksowe zapewnienie czystości: 

a) zapewnienie świadczenia kompleksowego sprzątania, utrzymania w czystości i dezynfekcji 

pomieszczeń w Oddziałach i pomieszczeniach Szpitala, powierzchni płaskich, sprzętów, drzwi, 

powierzchni przeszklonych, powierzchni pionowych i poziomych, parapetów wewnętrznych i 

zewnętrznych, koszy oraz usuwanie odpadów i wymianę worków, 

b) usługa sprzątania musi zabezpieczać właściwy stan higieniczno-sanitarny i epidemiologiczny 

wszystkich pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego dla zachowania porządku oraz estetycznego 

wyglądu Szpitala,  

c) zapewnienie świadczenia sprzątania po remontach bieżących i kompleksowych w Szpitalu. 

2) Transport wewnętrzny i czynności pomocnicze, gospodarka odpadami: 

a) transport bielizny (pościelowej, bielizny, odzieży ochronnej pracowników oraz innej) z i na 

Oddziały zgodnie z obowiązującym systemem logistycznym w Szpitalu, 

b) interwencyjne proste prace techniczne, 

c) mycie i dezynfekcja wózków transportowych, 

d) usuwanie z sal, gabinetów, pracowni i pozostałych pomieszczeń wytwarzanych odpadów 

medycznych oraz ich zabezpieczenie w miejscach składowania.  Zakres usługi musi być zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami/instrukcjami stosowanymi w szpitalu oraz 

zasadami segregacji. W ramach zadania pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do 

odpowiedniego oznakowania odpadów, 

e) usługa selektywnej zbiórki odpadów wytwarzanych w Szpitalu, 

f) pomoc przy transporcie pacjentów z Oddziałów do innych komórek szpitalnych. 

5. Założenia organizacyjne: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do:  

 stosowania tablic ostrzegawczych z napisem „śliska posadzka” w trakcie mycia ciągów 

komunikacyjnych. Dopuszcza się inną treść napisu ostrzegawczego. 

 w przypadku konieczności uszczegółowienia koncepcji organizacyjno-sanitarnej 

z uwzględnieniem Planu Higieny, Zamawiający zastrzega sobie prawo naniesienia zmian w 

tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia/wdrożenia zalecanych zmian. 

6. Postępowanie z podstawowym sprzętem po zakończeniu sprzątania: 

1) sprzęt sprzątający po użyciu należy zdezynfekować i umyć. 

2) czysty sprzęt przechowywać należy w czystym pomieszczeniu w stanie suchym. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości i ciągłości obsługi, przez wszystkie dni 

obowiązywania umowy na tym samym poziomie, niezależnie od sezonu urlopowego, okresów 
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świątecznych, remontów realizowanych w budynkach Zamawiającego oraz świadomy jest, iż 

Zamawiający realizuje usługi medyczne w trybie ciągłym i funkcjonuje w stałej gotowości.  

 W przypadku nieobecności pracownika - Wykonawca zapewni zastępstwo stałe na cały okres 

nieobecności pracownika – nie dopuszcza się przysyłania za każdym razem nowych 

pracowników do określonych zadań.  

8. Wykonawca do realizacji zadań zobowiązuje się zapewnić codziennie, we wszystkie dni tygodnia 10 osób 

w godzinach 7.00 do 18.00  

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wśród dziesięcioosobowego zespołu sprzątającego pięć 

przeszkolonych osób z zakresu: żywienia i obsługi cateringowej pacjentów, rozdawania posiłków i 

sprzątania po konsumpcji. 

10. W celu utrzymania czystości w sposób kompleksowy i zapobiegający transmisji zakażeń, sprzątanie w 

Szpitalu odbywać się będzie z uwzględnieniem obszarów higienicznych o wymaganym poziomie 

czystości fizycznej i bakteriologicznej : 

I. Strefa czystości ciągłej – jako wolna od drobnoustrojów min.: magazyny zasobów czystych, 

magazyny zasobów sterylnych. 

II. Strefa czystości ogólnej min.: sale chorych, pokoje badań lekarskich, ciągi komunikacyjne 

wewnątrz oddziału, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, korytarze, ciągi ewakuacyjne, 

pomieszczenia administracyjne. 

III. Strefa czystości zmiennej min.: sale zabiegowe, gabinety opatrunkowe, gabinet EEG. Jest to 

strefa o dużych wymogach czystości mikrobiologicznej, która w trakcie działania podlega 

często kontaminacji potencjalnie niebezpiecznej, skażeniu stanowiącemu zagrożenie 

rozprzestrzeniania się patogenów w obiekcie. 

IV. Strefa ciągłego skażenia, obejmuje min.: brudowniki, węzły sanitarne, WC, natryski. 

Pomieszczenia te podlegają stałej kontaminacji drobnoustrojami, a jej bezpieczeństwo, to 

odpowiednio niski poziom skażenia.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania zasad profesjonalnego utrzymania czystości zgodnie z wymogami prawnymi, ochrony 

środowiska, BHP dla placówek ochrony zdrowia, przy zastosowaniu odpowiedniej technologii oraz 

profesjonalnego sprzętu i maszyn. 

2) respektowania i wykonywania wszelkich zaleceń dotyczących profesjonalnego sprzątania 

wydawanych przez organy wewnętrzne jak i zewnętrzne kontrolujące szpital m.in.: Inspektorat 

Sanitarny, Inspekcja Pracy. 

3) przestrzegania zasad segregacji wszelkich rodzajów odpadów powstających z działalności Szpitala 

oraz: 

 oznakowania wszystkich wytwarzanych odpadów medycznych; 

 usuwania odpadów z miejsc powstawania i transportu do wyznaczonych miejsc gromadzenia, 

zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz szpitalną procedurą postępowania 

z odpadami. 

 Zamawiający zapewnia wszystkie rodzaje worków na bieliznę i zbieranie odpadów zgodnie 

z obowiązującymi kolorami o odpowiednich rozmiarach i grubości folii. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta preparatów chemicznych, 

w szczególności stężenia, czasu działania, sposobu stosowania i przechowywania preparatów. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania, zgodnie z potrzebami: 

 dozowników środkami do higienicznego mycia rąk personelu, po wcześniejszej 

dekontaminacji dozowników, zgodnie z obowiązującymi  zasadami sanitarno-

epidemiologicznymi. 

 pojemników na papier toaletowy typu Jumbo i ręczników papierowych składanych typu ZZ. 

12. Wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

a) usługę należy wykonywać sprawnie, starannie i efektywnie przy współpracy z personelem 

medycznym, administracyjnym szpitala, tak aby nie była uciążliwa zarówno dla personelu 

medycznego, administracyjnego, jak i dla samych pacjentów i ich opiekunów, 

b) usługę należy prowadzić z uwzględnieniem - obowiązujących w Szpitalu - Systemu Zarządzania 

Jakością ISO 9001 oraz zarządzeń wewnętrznych, instrukcji dotyczących gospodarki odpadami 

oraz instrukcji epidemiologicznych, 

 Fakt zapoznania się z instrukcją / procedurą należy odnotować pisemnie w dokumentacji 

prowadzonej przez osobę odpowiedzialną za nadzór nad personelem i usługę sprzątania 

w SPZOZ Szpitalu Dziecięcym, 
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c) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usługi w sposób zgodny z obowiązującymi 

u Zamawiającego standardami, procedurami dotyczącymi zapobieganiu zakażeniom szpitalnym 

oraz zasadami aseptyki i antyseptyki, 

d) zakres usługi obejmować będzie również sprzątanie pomieszczeń w trakcie i po 

przeprowadzonych remontach i adaptacjach oraz sytuacjach awaryjnych. Koszt powyższych prac 

powinien zostać uwzględniony w cenie oferty, 

e) zmiany w sposobie wykonywania usługi, wynikające z wprowadzenia nowych aktów prawnych, 

zasad dotyczących świadczonej usługi, będą wprowadzane niezwłocznie oraz bez zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną/Pielęgniarkę 

Oddziałową/Kierownika Higieny Szpitala jakości świadczonych usług, sposobu mycia, 

dezynfekcji, przygotowywania roztworów roboczych środków dezynfekcyjnych, przestrzegania 

obowiązujących w Szpitalu standardów i procedur. 

13. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji tzw. kontrolek (kart wykonywania 

czynności codziennych, w tym osobnej karty potwierdzającej wykonanie czynności w toaletach, karty 

wykonywania sprzątania gruntowego), wg wzorów stanowiących załączniki do umowy, potwierdzające 

wykonanie poszczególnych czynności. Wykonawca zapewnia w/w druki według załączonego wzoru. 

14. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć na początku każdego następującego (następnego) miesiąca 

w terminie do 5 dni roboczych protokół miesięczny wraz z załącznikami (tzw. kontrolkami) 

potwierdzający wykonanie czynności usługi sprzątania w Szpitalu, potwierdzane każdorazowo po 

sprzątnięciu za pomocą złożonego podpisu osoby wykonującej usługę i kontrolującej jej wykonanie.   

15. Codziennie po wykonaniu usługi w Szpitalu, pracownik wykonujący usługę musi potwierdzić wykonanie 

czynności usługi sprzątania podpisując kontrolki przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji. 

16.  Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia osoby nadzorującej pracę personelu sprzątającego do 

kontaktu z Zamawiającym i zapewnienia stałego i bezpośredniego (telefon, faks, e-mail) kontaktu 

z Zamawiającym we wszystkie dni tygodnia podczas godzin pracy zespołu sprzątającego (w godzinach 

od 7.00 – 18.00).  

17. Zamawiający zapewni we własnym zakresie i na własny koszt: preparaty myjące, środki czyszczące do 

wszystkich powierzchni, środki do konserwacji, nabłyszczania i do utrzymania czystości sanitariatów 

(zgodnie z zaleceniem producenta), ścierki i nakładki do mycia powierzchni płaskich, papier toaletowy 

oraz ręczniki papierowe. 

18. Wykonawca zapewni swoim pracownikom w miejscu pracy: 

a) środki ochrony indywidualnej (min.: rękawice gospodarcze, diagnostyczne niejałowe 

jednorazowego użytku, maski, fartuchy jednorazowego użytku, foliowe, środki do higieny rąk). 

Odzież ochronna, w tym rękawice jednorazowego użytku powinny być w innym kolorze niż 

stosowana w Szpitalu, 

b) odpowiednią ilość odzieży roboczej i jej systematyczne pranie oraz obuwie. Odzież robocza 

powinna być w innym kolorze niż biały, 

19. Wykonawca zobowiązany będzie do zgłaszania Pielęgniarce Oddziałowej wszelkich uwag dotyczących 

usterek, wymaganych napraw urządzeń, sprzętów itp., z którymi zetknie się przy wykonywaniu umowy 

(np.: zepsute zamki, niedrożne umywalki i muszle, przepalone żarówki, uszkodzone kontakty itp.) oraz 

do powiadamiania o zauważonych gryzoniach i owadach. 

20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników 

w związku z wykonywaniem prac objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie 

do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia. 

22. Konsekwencje zastrzeżeń i decyzji dotyczących przedmiotu zamówienia wydanych przez Stacje 

Sanitarno-Epidemiologiczne dotyczące wykonania usługi oraz stanu higieniczno-sanitarnego obiektów 

obsługiwanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

23. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przeszkolony i szkolić na bieżąco personel realizujący usługę 

kompleksowego utrzymania czystości, w zakresie zasad sprzątania w szpitalu, gospodarki odpadami oraz 

narażenia na czynniki biologiczne, fizyczne i chemiczne, obsługi sprzętu specjalistycznego także sprzętu 

będącego własnością Zamawiającego (min.: myjki – dezynfektory do kaczek i basenów, zmywarki, itp.) 

i używanych środków chemicznych, oraz przedstawić do wglądu Zamawiającemu dokumentacje 

szkolenia pracowników. Przeszkolenie osób obsługujących sprzęt będący własnością Zamawiającego 

będzie wykonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, co potwierdzone zostanie 
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protokołem szkolenia. Za szkody powstałe w wyniku złego użytkowania sprzętu koszty poniesie 

Wykonawca. 

24. Osoby wyznaczone do wykonania usługi powinny posiadać: 

a) dostateczną wiedze z zakresu wykonywania usługi sprzątania tzn.: obsługi maszyn i sprzętu 

sprzątającego, 

b) wiedzę o rodzajach preparatów dezynfekcyjnych oraz preparatów myjących, 

c) ujednolicona odzież oraz identyfikatory imienne z logo firmy Wykonawcy, 

d) aktualne książeczki zdrowia (zaświadczenie lekarskie, badanie sanitarne na nosicielstwo pałeczek 

jelitowych Salmonelli i Shigella oraz szczepienia ochronne przeciwko WZW typu B). 

25. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia podległego personelu nadzorem lekarza medycyny pracy. 

Aktualne książeczki zdrowia należy przedstawić Pielęgniarce Epidemiologicznej/Pielęgniarce 

Oddziałowej   przed przystąpieniem każdego pracownika do pracy. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Pielęgniarce Epidemiologicznej/Pielęgniarce 

Oddziałowej zaświadczeń odnośnie wykonania szczepień przeciwko WZW typu B u pracowników przed 

rozpoczęciem pracy. 

27. Wykonawca nie będzie ponosił opłat za korzystanie z energii elektrycznej oraz wody ciepłej i zimnej 

wykorzystanej do realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.  

28. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy na okres i w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia następujące pomieszczenia: 

a) pomieszczenie gospodarcze na magazynek podręczny sprzętu i środków czystościowych, 

b) korzystanie z węzłów sanitarnych (prysznic, WC, umywalki) przeznaczonych dla personelu 

szpitalnego, 

c) miejsce do spożycia posiłków, 

d) miejsca na potrzeby szatni. 

29. Informacje dot. pracowników Wykonawcy: 

a) pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą do zachowania tajemnicy na temat wszystkich 

zdarzeń w związku z wykonywaniem pracy w obiekcie Zamawiającego jak również do 

niezwłocznego oddania przedmiotów znalezionych w obiekcie Zamawiającego Pielęgniarce 

Oddziałowej, 

b) pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą do zachowania tajemnicy wszystkich informacji 

wynikających z wykonywania usługi na terenie Szpitala, poszanowania  godności pacjentów i 

ich opiekunów, przestrzegania zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu, 

c) pracownika obowiązuje znajomość: ustalonych standardów, instrukcji epidemiologicznych 

i innych wymaganych w szpitalu w zakresie mycia, dezynfekcji, składowania, transportu 

odpadów, stosowanych środków dezynfekcyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do 

prowadzenia na własny koszt szkoleń i zapoznania pracowników z obowiązującymi 

procedurami.  Ww. szkolenia muszą być udokumentowane w karcie szkoleń pracownika. 

30. Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani będą do bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego 

lub osób pełniących ochronę obiektów SPZOZ Szpitala Dziecięcego o  pozostawionych bez opieki 

pakunkach i bagażach oraz o przesyłkach niewiadomego pochodzenia. 

31. Wykonawca oraz pracownicy wyznaczeni do wykonania usługi zobowiązani będą do przestrzegania 

tajemnicy służbowej w rozumieniu ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. 

U. z 2018, poz. 412 ze zm.) oraz do spełnienia wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów. 

32. Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy zostanie zapoznany przez upoważnioną osobę Zamawiającego 

z zapisami Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Szpitalu Dziecięcym. 

33. Osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego zobowiązują się do 

zapoznania z zapisami Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Szpitalu i podpiszą stosowne 

oświadczenia (wzór Oświadczenia o poufności do odbioru u upoważnionej osoby Zamawiającego). 

W dniu rozpoczęcia realizacji umowy Wykonawca przekaże Pielęgniarce Oddziałowej podpisane ww. 

oświadczenia. 

34. Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie swoich pracowników na koszt własny 

w zakresie: 

a) Bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) przepisów przeciwpożarowych, 

c) szkolenia adaptacyjnego – dla nowo przyjętych pracowników,  

d) szkolenia stanowiskowe, 
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e) postępowania po ekspozycji zawodowej na krew i inny materiał potencjalnie zakaźny. 

35. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego złoży kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem 

prowadzonej dokumentacji w zakresie: 

a) odbytych szkoleń przez personel, 

b) sprawdzenia książeczek pracowniczych, 

c) faktur za usługę prania ubrań pracowników. 

36. Zamawiający informuje, iż nie posiada własnej pralni szpitalnej. Wykonawca zobowiązany jest do 

oddawania ubrań pracowników do pralni zewnętrznej, posiadającej barierę higieniczną oraz pozytywną 

opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

37. Zamawiający informuje, iż posiada niezbędny sprzęt do zapewnienia prawidłowego wykonywania usługi 

w Szpitalu, który będzie do dyspozycji Wykonawcy.  

 

 

Miejsce i data ________________________________________________________________ 
(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie) 


