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Opis przedmiotu zamówienia 
 
Wymagania dotyczące wszystkich zakresów przedmiotu zamówienia: 
 
1. Zamawiający zapewni wodę i energię elektryczną na potrzeby realizacji przedmiotu umowy z 

wyłączeniem kosztów związanych z najmem pomieszczeń, które zostaną przekazane Wykonawcy do 
realizacji zamówienia na podstawie odrębnych umów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności, również finansowej, za naruszenie 
wszelkich obowiązujących przepisów i procedur postępowania w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) przepisów prawa pracy, 
b) przepisów BHP, 
c) przepisów przeciwpożarowych, 
d) przepisów RODO 
e) procedur postępowania z odpadami komunalnymi, 
f) procedur postępowania z odpadami medycznymi, 
g) zasad korzystania z dróg i wind Zamawiającego, 
h) stosowania i przestrzegania procedur higieniczno–sanitarnych zapewniających bezpieczeństwo 

epidemiologiczne 
3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia przy pomocy 

personelu w ilości gwarantującej wysoki poziom ich wykonania. 
4. Personel Wykonawcy zajmujący się usługami transportowymi musi być sprawny fizycznie, 

przygotowany do noszenia ciężarów - zgodnie z przepisami BHP. 
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać profesjonalny sprzęt ułatwiający noszenie ciężarów 

umożliwiający transport sprzętu medycznego oraz zobowiązany jest zapewnić osoby posiadające 
uprawnienia do pracy na wysokości - Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w wymienionym 
zakresie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić personelowi sprzęt ochrony osobistej oraz odzież roboczą i 
ochronną wymaganą do pracy na danym stanowisku. 

7. Zamawiający wymaga, aby personel Wykonawcy wykonujący usługi stanowiące przedmiot 
zamówienia: posiadał estetyczne, jednolite ubrania robocze, które powinny odróżniać się od ubiorów 
pracowników Zamawiającego, nosił identyfikatory z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem, przestrzegał 
zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu, przed przystąpieniem do świadczenia usług 
bezwzględnie dokonywał zmiany odzieży prywatnej na ubrania robocze, zwracał Zamawiającemu 
wszystkie przedmioty znalezione na terenie Szpitala za potwierdzeniem ich przekazania, wykonywał 
usługi z należytą starannością. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem świadczenia usług u Zamawiającego 
przeprowadzić wszystkie wymagane przepisami szkolenia personelu na poszczególnych stanowiskach 
pracy oraz szczegółowo zapoznać personel z procedurami wykonywania czynności na danym 
stanowisku. 

9. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy, przeprowadzać okresowe szkolenia 
personelu w celu zapewnienia świadczenia usług z zachowaniem wymaganych reżimów sanitarno - 
epidemiologicznych wraz z potwierdzeniem pisemnym przeprowadzonych szkoleń. 

10. W przypadku nieobecności osoby personelu, osoby zastępujące powinny być przeszkolone przez 
wykonawcę w zakresie pracy na danym stanowisku i dokładnie zapoznane z zakresem obowiązków 
oraz obowiązującymi procedurami wykonywania czynności. 

11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługi stanowiące przedmiot zamówienia przy użyciu 
profesjonalnego sprzętu i narzędzi wysokiej jakości, o dużej wydajności i niskim poziomie hałasu oraz 
w pełni sprawnych technicznie. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt i inne narzędzia gwarantujące wykonanie usług 
zgodnie z przepisami BHP. 

13. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić inny sprzęt o 
parametrach technicznych nie gorszych od sprzętu, który uległ awarii. 

14. Worki na odpady w ilości oraz właściwych kolorach wystarczającej do realizacji zamówienia zapewnia 
Wykonawca. Worki na odpady medyczne będą dostosowane do obowiązującego RMZ. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do dezynfekcji środków transportu. 
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16. Środki dezynfekcyjne zapewnia Wykonawca. 
17. Wprowadzanie nowych środków i preparatów musi być każdorazowo uzgadniane i zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 
18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług oraz ich wykonanie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i procedurami. 
19. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania zauważonych usterek zarówno na terenie Zamawiającego 

jak i w budynkach, pracownikom Zamawiającego. 
20. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone na terenie Zamawiającego przez swoich pracowników. 
 

I. Szczegółowe zakresy czynności związanych utrzymaniem czystości. 
 
A) GABINETY ZABIEGOWE, GABINETY BADAŃ 
 
Czynności wykonywane 1x dziennie i w razie potrzeby 
1. Dezynfekcja i mycie parapetów, zewnętrznej powierzchni mebli, taboretów, foteli, podnóżków, 

stojaków, wysięgników do kroplówek, blatów roboczych, tac, pojemników na sprzęt, wózków 
zabiegowych, wózków i pojemników na brudną bieliznę, innego sprzętu znajdującego się w 
pomieszczeniu 

2. Dezynfekcja i mycie drzwi łącznie z klamkami, zmywalnych części ścian, włączników prądu, gniazd 
elektrycznych, lamp operacyjnych (zabiegowych). 

3. Dezynfekcja, zaworów i przewodów gazów medycznych, osłon przewodów elektrycznych. 
4. Mycie luster, aparatów telefonicznych, słuchawek, telekomów, osłon oświetlenia punktowego. 
5. Czyszczenie monitorów, komputerów, negatoskopów, lamp biurowych i innego sprzętu, 

stanowiącego wyposażenie pomieszczeń. 
6. Dezynfekcja i mycie stołów operacyjnych i zabiegowych, foteli oraz leżanek, stolików podręcznych i 

narzędziowych itp. z uwzględnieniem trudno dostępnych powierzchni (nóżki, kółka, uchwyty itp.) 
7. Uprzątnięcie z powierzchni zanieczyszczeń organicznych (krew, wydaliny, wydzieliny), zgodnie z 

obowiązującą procedurą - częstotliwość wykonywanych czynności może ulec zmianie. 
8. Dezynfekcja i mycie łóżek, kozetek i wózków zabiegowych. Założenie prześcieradła (podkładu) 

jednorazowego użytku na kozetkę, wózek zabiegowy. 
9. Dezynfekcja i mycie szafek przyłóżkowych. 
10. Dezynfekcja i mycie pojemników przeznaczonych do dezynfekcji sprzętu medycznego i narzędzi 

chirurgicznych. 
 
Czynności wykonywane 2x dziennie i w razie potrzeby 
1. Dezynfekcja i mycie podłogi, dezynfekcja strefy dotykowej. 
2. Dezynfekcja i mycie umywalek, baterii kranowych i glazury wokół umywalek. 
3. Usuwanie odpadów do miejsca ich czasowego gromadzenia w jednostce organizacyjnej szpitala  

(w uzasadnionych przypadkach częściej niż 2 x dziennie). Wymiana worków na odpady po ich 
napełnieniu. 

4. Dezynfekcja i mycie pojemników na odpady komunalne i medyczne po każdej zmianie worka. 
Oznakowanie worków na odpady medyczne zgodnie z aktualnym RMZ 

 
Czynności wykonywane 1x w tygodniu i w razie potrzeby 
1. Dezynfekcja i mycie grzejników (w tym między płytami grzejnymi). 
2. Mycie zewnętrznych powierzchni dozowników na mydło, płyn dezynfekcyjny, ręcznik papierowy. 

Dezynfekcja i mycie dozowników do mydła i płynu do dezynfekcji rąk oraz dozowników na ręczniki 
papierowe zawsze po ich opróżnieniu. 
 

 
Czynności wykonywane 1x w miesiącu i w razie potrzeby 
1. Generalne sprzątanie z przemieszczaniem szafek i innego sprzętu, będącego stałym wyposażeniem sali 

(w salach intensywnego nadzoru - również po wypisaniu chorych). 
2. Dezynfekcja i mycie zewnętrznych powierzchni mebli (szafy na narzędzia, sprzęt medyczny) - po 

usunięciu sprzętu przez pielęgniarkę. 
3. Czyszczenie i mycie kratek wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. 
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Czynności wykonywane 1x na kwartał i w razie potrzeby 
1. Mycie okien dostępnych. 
2. Mycie lamp oświetlenia stałego (np. sufit). 
 
B) BLOKI OPERACYJNE, SALE OPERACYJNE, MYJNIE RĄK, POMIESZCZENIA DO DEZYNFEKCJI I MYCIA 
NARZĘDZI, POMIESZCZENIA PRZYGOTOWAWCZE NARZĘDZI I MATERIAŁU DO STERYLIZACJI, MAGAZYNY 
MATERIAŁU STERYLNEGO, ŚLUZY BLOKÓW OPERACYJNYCH, KORYTARZE 
 
Czynności wykonywane po każdym zabiegu: 
1. Usuwanie z sali operacyjnej brudnej bielizny. 
2. Usuwanie z sali operacyjnej worków z odpadami, zgodnie z zasadami segregacji. 
3. Dezynfekcja lampy bezcieniowej, stołu operacyjnego, stolików podręcznych, sprzętu medycznego, itp. 

z uwzględnieniem powierzchni trudnodostępnych, jak kółka, nóżki, stelaże, uchwyty. 
4. Dezynfekcja podłogi, drzwi, strefy dotykowej, a w razie potrzeby ścian Sali operacyjnej. 
5. Transport odpadów o kodzie 18 01 02* - po zabiegu amputacji części ciała. 
6. Uzupełnianie dokumentacji potwierdzającej wykonanie dezynfekcji. 

 
Czynności wykonywane 1 x dziennie i w razie potrzeby  
1. Przygotowanie sali operacyjnej przed zabiegami:  

a) dezynfekcja podłogi i małych powierzchni, tj. pulpitów, stolików, stołów, sprzętu znajdującego się 
na sali, stojaków do kroplówek, parapetów, lamp i innego sprzętu stanowiącego stałe wyposażenie 
Sali, 

b) dezynfekcja i mycie drzwi łącznie z klamkami, powierzchni zewnętrznych szaf i regałów oraz 
pozostałych powierzchni dotykowych,  

7. Dezynfekcja i mycie przełączników prądu, gniazdek, zaworów i przewodów gazów medycznych, osłon 
przewodów elektrycznych. 

8. Dezynfekcja i mycie zewnętrznych powierzchni dozowników na mydło, płyn dezynfekcyjny, ręczniki 
jednorazowe. Dezynfekcja i mycie dozowników po ich opróżnieniu. Uzupełnianie materiałów 
eksploatacyjnych (ręczników, mydła, papieru toaletowego). 

9. Dezynfekcja i mycie obuwia operacyjnego - częstość wykonywanych czynności może ulec zmianie - 
uzależniona jest od liczby zabiegów operacyjnych. 

10. Sprzątanie myjni rąk - częstość wykonywanych czynności może ulec zmianie (uzależniona jest od liczby 
zabiegów operacyjnych). 

11. Dezynfekcja i mycie glazury i innych rodzajów zmywalnych powierzchni ścian oraz luster, osłon 
oświetlenia punktowego. 

12. Dezynfekcja i mycie wózków do przewożenia pacjentów i innych wózków transportowych. 
 
Czynności wykonywane 2 x dziennie i w razie potrzeby – dotyczy pozostałych pomieszczeń Bloku 
operacyjnego 
1. Dezynfekcja i mycie podłóg, strefy dotykowej. 
2. Dezynfekcja i mycie zlewów, baterii kranowych i glazury wokół zlewów. 
3. Usuwanie odpadów do miejsca ich czasowego składowania w jednostce organizacyjnej Szpitala. 

Wymiana worków na odpady po ich napełnieniu (w uzasadnionych przypadkach częściej niż 2 x 
dziennie). Oznakowanie worków na odpady medyczne (naklejki) zgodnie z aktualnym RMZ. 

4. Dezynfekcja i mycie pojemników na odpady komunalne i medyczne.  
 
Czynności wykonywane 1 x w tygodniu 
1. Dezynfekcja i mycie grzejników wraz z powierzchnią między płytami grzejnymi. 
2. Dezynfekcja i mycie ścian, sufitów posiadających powierzchnię zmywalne na całej wysokości, 

przeszkleń . 
3. Dezynfekcja i mycie osłon oświetlenia górnego i punktowego po uprzednim ich zdemontowaniu. 
4. Mycie okien od wewnątrz. 
5. Dezynfekcja i mycie szafek, półek, regałów, powierzchni wewnętrznych. 
6. Dezynfekcja i mycie wewnętrznej powierzchni dozowników na mydło i płyn do dezynfekcji rąk, 

zasobników na ręczniki - także zawsze po ich opróżnieniu. 
 
Czynności wykonywane 1 x w miesiącu i w razie potrzeby 



29/2019   Załącznik nr 1 do SIWZ 

4 

 

1. Czyszczenie i mycie kratek wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. 
2. Mycie lamp oświetlenia sufitowego. 
 
C) SALE CHORYCH 
 
Czynności wykonywane 1x dziennie i w razie potrzeby 
1. Mycie parapetów, obrazów, półek, sprzętu medycznego znajdującego się na salach chorych, 

czyszczenie telewizorów, mycie drzwi, osłon oświetlenia punktowego. 
2. Mycie i dezynfekcja glazury, luster, umywalek, baterii kranowych, ram łóżek, szafek trzyłóżkowych, 

wysięgników, stojaków, taboretów, stolików, uchwytów. 
3. Dezynfekcja strefy dotykowej. 
4. Mycie włączników, gniazdek, zaworów i przewodów gazów medycznych, osłon przewodów 

elektrycznych. 
5. Uprzątnięcie z powierzchni zanieczyszczeń organicznych (krew, wydaliny, wydzieliny) zgodnie z 

obowiązującą procedurą - częstotliwość wykonywania czynności może ulec zmianie. 
6. Dezynfekcja i mycie całego łóżka, dezynfekcja i mycie zmywalnych materacy, szafki przyłóżkowej, 

półek - po pacjencie wypisanym do domu, przeniesionym, po przewiezieniu na zabieg operacyjny, po 
zgonie. Zmiana pościeli na pustym łóżku. 

7. Mycie zewnętrznych powierzchni dozowników na mydło, płyn dezynfekcyjny, ręczniki jednorazowe. 
Dezynfekcja i mycie dozowników po ich opróżnieniu. 

8. Mycie podłóg. 
9. Usuwanie odpadów do miejsca ich czasowego gromadzenia w oddziale. Wymiana worków na odpady 

po ich napełnieniu (w uzasadnionych przypadkach częściej). Oznakowanie worków na odpady 
medyczne (naklejki) zgodnie z aktualnym RMZ 

10. Dezynfekcja i mycie pojemników na odpady komunalne i medyczne. 
11. Usunięcie brudnej bielizny i jej transport do miejsc składowania zgodnie z obowiązującymi 

procedurami – każdorazowo po zmianie pościeli/ bielizny. 
 
Czynności wykonywane 1x w tygodniu i w razie potrzeby 
1. Dezynfekcja i mycie zmywalnych części ścian, parapetów, grzejników, szafek i innego sprzętu 

będącego na stałym wyposażeniu sali. 
2. Czyszczenie i mycie kratek wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. 
3. Dezynfekcja i mycie wewnętrznej powierzchni dozowników na mydło i płyn do dezynfekcji rąk, 

zasobników na ręczniki - także zawsze po ich opróżnieniu. 
 
Czynności wykonywane 1X kwartał i w razie potrzeby 
1. Mycie okien. 
2. Mycie lamp oświetlenia sal. 
 
D) ZMYWALNIE, BRUDOWNIKI, ŁAZIENKI, TOALETY 
 
Czynności wykonywane 1x dziennie 
1. Dezynfekcja i mycie parapetów, grzejników, drzwi, klamek, mebli, półek, uchwytów, wózków, 

pojemników na brudną bieliznę, taboretów, krzeseł, myjni do basenów, pojemników do dezynfekcji 
sprzętu. Częstotliwość może ulec zmianie. 

2. Dezynfekcja i mycie zmywalnych części ścian, glazury, osłoń oświetlenia punktowego, armatury 
sanitarnej, włączników prądu. 

3. Mycie zewnętrznych powierzchni dozowników do mydła, płynu dezynfekcyjnego, ręczników 
papierowych. Dezynfekcja i mycie dozowników po ich opróżnieniu. 

4. Dezynfekcja i mycie kanistrów na płyny dezynfekcyjne. 
5. Dezynfekcja i mycie sprzętu i pojemników do transportu brudnej pościeli i bielizny. 
 
Czynności wykonywane 2x dziennie i w razie potrzeby 
1. Dezynfekcja i mycie, zlewów, umywalek, wanien, suszarek do suszenia rąk, muszli WC, pisuarów, 

bidetów, szczotek do WC, kratek ściekowych oraz w razie potrzeby. 
2. Dezynfekcja i mycie podłóg. 
3. Dezynfekcja, mycie, osuszanie podestów, brodzików kąpielowych, mat p/poślizgowych. 
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4. Usuwanie odpadów do miejsca czasowego gromadzenia w oddziale. Wymiana worków na odpady po 
ich napełnieniu (w uzasadnionych przypadkach częściej). Oznakowanie worków na odpady medyczne 
zgodnie z aktualnym RMZ 

5. Dezynfekcja i mycie pojemników na odpady medyczne i komunalne. 
 
Czynności wykonywane 1x w tygodniu i w razie potrzeby 
1. Dezynfekcja i mycie zasłon łazienkowych. Wymiana zasłon łazienkowych (zasłony Zamawiającego). 
2. Czyszczenie i mycie kratek wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. 
3. Dezynfekcja i mycie wewnętrznej powierzchni dozowników na mydło i płyn do dezynfekcji rąk, 

zasobników na ręczniki - także zawsze po ich opróżnieniu. 
 

Czynności wykonywane 1x na kwartał i w razie potrzeby 
1. Mycie okien. 
2. Mycie lamp sufitowych. 
 
E) HOL GŁÓWNY, KORYTARZE, WINDY, KLATKI SCHODOWE, CIĄGI KOMUNIKACYJNE, DROGI EWAKUACYJNE, 
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE, MAGAZYNKI, ARCHIWUM, POMIESZCZENIA GOSPODARCZE, 
TECHNICZNE, 
 
Czynności wykonywane 1x dziennie i w razie potrzeby 
1. Mycie podłóg i schodów (częstotliwość może ulec zmianie w zależności od potrzeb) - w miejsca gdzie 

może wjechać maszyna - mycie podłóg maszynowo. 
2. Dezynfekcja i mycie wózków - po każdorazowym użyciu. 
3. Mycie i dezynfekcja wind: ścian, podłogi, luster, drzwi, poręczy. 
4. Mycie podłóg i schodów. 
5. Mycie umywalek, luster, baterii, glazury. 
6. Mycie zewnętrznych powierzchni dozowników, pojemników na ręczniki papierowe, wieszaków. 

Dezynfekcja i mycie dozowników na mydło i płyn dezynfekcyjny po ich opróżnieniu. 
7. Usuwanie odpadów do miejsc czasowego ich czasowego przechowywania w jednostce organizacyjnej 

szpitala. Wymiana worków na odpady po ich napełnieniu (w uzasadnionych przypadkach częściej). 
8. Dezynfekcja i mycie pojemników na odpady. 
 
Czynności wykonywane 1x w tygodniu i w razie potrzeby  
1. Mycie parapetów, powierzchni mebli, półek, krzeseł, foteli, taboretów, innego sprzętu, znajdującego 

się w pomieszczeniach, aparatów, telefonicznych, klamek, włączników, gniazdek, osłon przewodów 
elektrycznych, poręczy, listew odbojowych. 

2. Mycie, krzeseł, taboretów, ław, drzwi, klamek, poręczy, listew odbojowych, tablic, obrazów. 
3. Odkurzanie mebli tapicerowanych. 
4. Dezynfekcja i mycie krzeseł, taboretów, ław, drzwi, klamek, poręczy, listew odbojowych, zmywalnych 

części ścian – dotyczy części medycznej. 
 

Czynności wykonywane 1x w miesiącu i w razie potrzeby 
1. Usunięcie kurzu i innych nieczystości z niezmywalnych części ścian i sufitu, gaśnic, koców 

przeciwpożarowych, kratek wentylacyjnych. 
2. Dezynfekcja i mycie grzejników (także między powierzchniami grzejnymi), osłon Oświetleniowych 

bocznych. 
3. Czyszczenie monitorów, komputerów, negatoskopów, lamp biurowych, osłon oświetlenia 

punktowego i innego sprzętu, stanowiącego wyposażenie pomieszczeń. 
 
Czynności wykonywane 1x kwartał i w razie potrzeby 
1. Mycie okien dostępnych (odrębne zlecenie na mycie szklanych ścian zewnętrznych). 
2. Dezynfekcja i mycie osłon oświetlenia górnego po uprzednim ich zdemontowaniu. 
3. Usunięcie kurzu i innych nieczystości z niezmywalnych części ścian i sufitów. 
4. Czyszczenie i mycie kratek wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. 
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II. Zakres czynności pomocniczych 
 
Pomoc polega na czynnym udziale personelu sprzątającego i wykonywaniu poleceń personelu medycznego w 
wykonywaniu poniższych czynności: 
1. Pomoc przy ubieraniu/rozbieraniu pacjentów hospitalizowanych. Transport ubrań przyjmowanych 

pacjentów do magazynu. Przynoszenie ubrań pacjentów z magazynu do jednostek organizacyjnych 
szpitala; 

2. Natychmiastowe powiadomienie pielęgniarki dyżurnej o przedmiotach wartościowych lub pieniądzach 
znalezionych przy pacjentach nieprzytomnych/ciężko chorych wymagających pomocy przy ubieraniu 
/przebieraniu; 

3. Pomoc i czynny udział przy myciu pacjentów, wykonywanie czynności na zlecenie personelu 
medycznego: 

• toaleta całego ciała w wannie higiena intymna, 

• ułożenie pacjenta i zmiana pozycji złożeniowej, 

• zmiana bielizny osobistej i pościelowej w łóżku, 

• toaleta przeciwodleżynowa, 

• zastosowanie udogodnień w łóżku, 

• wymiana pampersów, podawanie basenów pod nadzorem pielęgniarki; 
1. Pomoc przy zmianie pozycji w łóżku, pomoc przy przenoszeniu pacjenta; 
2. Pomoc lekarzowi łub pielęgniarce przy zastosowaniu przez nich przymusu bezpośredniego; 
3. Pomoc przy ułożeniu pacjenta na stole operacyjnym, zabiegowym oraz przełożeniu pacjenta na łóżko 

po zabiegu, stół RTG, wózek transportowy; 
4. Asystowanie przy bezpiecznym ułożeniu i przygotowaniu chorego do transportu; 
5. Mycie i dezynfekcja łóżek, materacy ( po wypisaniu pacjenta z oddziału); 
6. Mycie i dezynfekcja wózków do przewożenia chorych, wózków zabiegowych, transportowych, 

inwalidzkich; 
7. Mycie i dezynfekcja foteli ginekologicznych, zabiegowych, łóżek porodowych, stołów operacyjnych; 
8. Podawanie (na prośbę personelu medycznego) i odbierania od pacjenta basenów i kaczek, nocników, 

misek nerkowatych, misek do mycia i pomoc w ich użyciu i użyciu artykułów higienicznych; 
9. Wynoszenie opróżnianie, mycie i dezynfekcja naczyń na wydaliny (baseny, kaczki, miski nerkowate); 
10. Mycie i dezynfekcja sprzętu, sprzętu rehabilitacyjnego (pod nadzorem personelu medycznego). 
11. Mycie i dezynfekcja lodówek będących na wyposażeniu zakładu – wg wskazań Zamawiającego. 
12. Mycie i dezynfekcja dozowników lodówek będących na wyposażeniu zakładu wg wskazań 

Zamawiającego. 
13. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie dezynfekcji, zgodnie ze wskazaniem 

Zamawiającego. 
 

III. Zakres czynności związanych z transportem  
 
1. Pomoc przy transporcie pacjentów do wszystkich komórek szpitala wraz z pomocą przy bezpiecznym 

przekładaniu pacjenta z i na łóżka/stoły operacyjne lub zabiegowe i wózki transportowe, 
2. Pomoc pacjentom przy przemieszczaniu się. 
3. Zbieranie, segregowanie, opisywanie oraz transport odpadów komunalnych, segregowanych i 

medycznych z komórek Organizacyjnych Szpitala do miejsca czasowego ich składowania. Załadunek 
odpadów medycznych z miejsca ich czasowego składowania na jednostkę transportową Mycie i 
dezynfekcja miejsc składowania odpadów. 

4. Transport narzędzi medycznych, sprzętu medycznego, środków opatrunkowych i higienicznych, 
środków medycznych, materiału biologicznego. 

5. Zebranie, przygotowanie oraz transport brudnej bielizny i transport do miejsca składowania. 
6. Odebranie, transport oraz układanie i zabezpieczenia transportu czystej bielizny. 
7. Mycie i dezynfekcja wózków transportowych oraz innych sprzętów wykorzystywanych do transportu. 
8. Przyjmowanie w jednostce organizacyjnej szpitala czystej bielizny z pralni, sprawdzanie ilościowe ze 

stanem dowodów przekazania Rw, układanie w pomieszczeniach magazynowych w wyznaczonym 
miejscu. 

9. Przygotowanie brudnej bielizny do transportu do pralni (wiązanie lub plombowanie worków). 
10. Segregacja i liczenie brudnej bielizny pochodzącej z jednostek organizacyjnych szpitala. 
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11. Uzupełnianie bielizny operacyjnej, fartuchów jednorazowych, czepków, masek chirurgicznych, 
fartuchów foliowych w wyznaczonych miejscach. 

12. Sporządzanie roztworów roboczych środków dezynfekcyjnych do dezynfekcji m.in. basenów, kaczek, 
pojemników i słoi do ssaków, misek nerkowatych, misek do toalety pacjentów itp. oraz napełnianie 
nimi pojemników zgodnie z procedurą. Dezynfekcja manualna ma być prowadzona wyłącznie w 
uzasadnionych sytuacjach (np. awaria myjek). 

13. Transport żywności z kuchni na oddziały szpitalne oddziałowych. 
14. Pomoc w przygotowaniu naczyń pacjentów. 
15. Dystrybucja posiłków, pomoc przy porcjowaniu i rozdawaniu posiłków, zbieranie tac po posiłkach. 
16. Zebranie naczyń po konsumpcji i odtransportowanie do kuchni szpitalnej. 
17. Transport dokumentacji medycznej do/z statystyki medycznej, poradni, po konsultacjach. 
18. Założenie prześcieradła (podkładu) jednorazowego użytku na wózek transportowy, na stół (wózek) 

zabiegowy, fotel, kozetkę i stół operacyjny. Wymiana na nowe bezpośrednio po pacjencie, w 
szczególności w gabinetach USG, zabiegowych, endoskopowych, salach opatrunkowych, SOR i salach 
operacyjnych. 

19. Dezynfekcja i mycie wózków do transportu zwłok. 
20. Założenie czystej pościeli i/lub podkładu na łóżko. 

 

IV. Gospodarka odpadami i bielizną brudną 
 

A) Gospodarka odpadami wytwarzanymi na terenie obiektu.  
 Zakres prac: 

1. odbiór odpadów z komórek organizacyjnych obiektu; 
2. transport odpadów do miejsc wstępnego magazynowania ; 
3. segregacja odpadów zgodnie z wymogami prawnymi i obowiązującą procedurą; 
4. utrzymanie czystości pomieszczenia składowania odpadów medycznych; 
5. utrzymanie czystości i porządku miejsca wstępnego magazynowania odpadów komunalnych; 
6. segregacja odpadów niebezpiecznych innych niż medyczne ( np. świetlówki itp.); 
7. zabezpieczanie komórek organizacyjnych szpitala w worki foliowe na odpady komunalne i medyczne 

zgodnie z wymaganiami RMZ i ustawą o odpadach; 
8. dokonywanie opisów worków na odpady medyczne zgodnie z wymaganiami RMZ (naklejki); 
9. przekazywanie odpadów firmie zewnętrznej, z którą szpital ma podpisaną Umowę na odbiór 

odpadów; 
10. rzetelne prowadzenie dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego. 

 
B) Gospodarka bielizną i odzieżą medyczną. 

Zakres czynności: Bielizna i odzież brudna.  
1. zmiana bielizny pościelowej na łóżku pustym; 
2. zbieranie i pakowanie do worków brudnej bielizny w wyznaczonych miejscach, oddziału, przychodni, 

szpitala; 
3. znakowanie worków; 
4. segregacja, liczenie, ważenie i przygotowywanie bielizny do przekazania firmie zewnętrznej z 

zachowaniem wszelkiej ostrożności i przy użyciu środków ochrony indywidualnej (fartuch, rękawice, 
osłona twarzy – okulary). 

5. wyposażenie personelu w środki ochrony indywidualnej leży po stronie Zamawiającego; 
6. dokumentowanie przekazanego asortymentu bielizny do prania; 
7. utrzymanie bieżącej czystości w magazynie bielizny czystej i brudnej – mycie i dezynfekcja magazynów 

nie rzadziej niż 1 x dziennie; 
8. bieżące zgłaszanie braków i innych nieprawidłowości związanych z praniem bielizny i odzieży 

szpitalnej wskazanemu pracownikowi przychodni. 
 

Zakres czynności: Bielizna i odzież czysta.  
1. odbiór bielizny i odzieży od firmy usługowej. 
2. liczenie, dokumentowanie odbioru. 
3. segregacja asortymentowa i ilościowa, zgodnie z kwitariuszem przyjęcia bielizny brudnej. 
4. transport bielizny do wyznaczonych miejsc w oddziale, przychodni, szpitalu. 
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5. przekazywanie dokumentacji obrotu bielizną wskazanym pracownikom. 
 

V. Środki dezynfekcyjne 
 
1. Preparat myjąco- dezynfekujący do powierzchni i wyposażenia medycznego z możliwością stosowania 

w obecności zanieczyszczeń organicznych w postaci łatwo rozpuszczających się tabletek na bazie 
aktywnego chloru. trwałość i skuteczność nieobciążonego roztworu do 7 dni. Spektrum bójcze: B - EN 
13727, prątki - EN 14348, V - EN 14476, F - EN 13624, S (clostridium difficile) - EN 13704  do 15 min, 
warunki czyste 1000 ppm oraz warunki brudne 2000 ppm, opakowanie 200 tabl.  
 

2. Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i inkubatorów  
zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu 
alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Nie zawiera aldehydów, związków 
nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Spektrum działania: B EN 13727 – 
wysokie obciążenie, Tbc(M.terrae + avium) EN 14348, drożdże EN 13624 – wysokie obciążenie, V 
(Rota, Vaccinia, BVDV, SV40) w czasie do 15 minut. Stężenie do 0,5%. Możliwość rozszerzenia 
spektrum o wirus Adeno. Stabilność roztworu min. 30 dni. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie 2L i 
5L.  
 

3. Preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, amin i związków 
powierzchniowo-czynnych do dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętów medycznych oraz innych 
powierzchni. Posiada dobre właściwości myjące i wysoką kompatybilność materiałową. Produkt 
podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Spektrum działania: B EN 16615, 
F(drożdżakobójczo) EN 16615, V(BVDV, Vaccinia, Rota) - 0,5% - 15 minut, Tbc(M.Terrae) EN 14348, 
F(grzybobójczo) EN 13624 1% - 15 minut. Opakowanie 1L i 5L. 
 

4. Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz 
endoskopów na bazie aktywnego tlenu, bez konieczności stosowania aktywatora z pozytywną opinią 
Karl-Storz. Spektrum działania : B (EN14561) F (Candida albicans, Aspergillus Niger – EN 14562), Tbc 
(M. Avium, M. Terrae – EN 14563) V (polio, adeno, noro – EN 14476), S (EN 13704) – 2% do 10 min. 
Stabilność roztworu roboczego- 36 godzin. Opakowanie: 500 g, 1,5 kg, 2,5 kg. 
 

5. Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wyrobów 
medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100g 
z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych,  bez dodatkowych substancji 
czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. 
Opakowanie 250 ml z atomizerem oraz 1l z nakrętką zabezpieczoną kapslem z możliwością 
zastosowania spryskiwacza. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (drożdżakobójczo) EN 
16615, prądkobójczo (M.Terrae, M. Avium – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 
min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia na oddziałach 
noworodkowych.  Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie 250 ml, 1L. 
 

6. Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych 
odpornych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol). 
Nie zawierające związków amoniowych, aldehydów i iinych.. Chusteczka o wymiarach min. 14x18 cm.  
Opakowanie (tuba) zawierające min. 150 chusteczek. Możliwość stosowania do powierzchni 
wykonanych z poliwęglanu. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (drożdżakobójczo) EN 
16615, prądkobójczo (M.Terrae, M. Avium – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 
min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia na oddziałach 
noworodkowych.  Wyrób medyczny kl. IIA. 
 

7. Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów 
medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG). Nie zawierający w składzie 
alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów o pH 6-8. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych 
związków amoniowych. Możliwość aplikacji w postaci piany lub rozprysku. Spektrum działania: B (EN 
16615), F(drożdże – EN 16615), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, SV40) do 1min., Tbc 
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(M.Terrae – EN 14348) V(Noro – EN 14476) do 15 min. Butelka 1L z otworem zabezpieczonym 
kapslem. Wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie 1L . 
 

8. Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych 
wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie 
producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. 
Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o 
wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych 
pojedynczo. Spektrum działania: B (EN 16615), F(drożdże – EN 16615), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, 
Vaccinia, Rota, SV40) do 1min., Tbc (M.Terrae – EN 14348) V(Noro – EN 14476) do 15 min. Okres 
przydatności po otwarciu 3mc. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie: 200 szt BOX lub wkład. 
 

9. Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych 
powierzchni wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, 
QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające 
aktywacji. Spektrum działania: B(EN 16615), F (EN 13624), S (EN 13704) do 5 min., Tbc (M. Terrae - EN 
14348), V(EN 14476) do 15 min. Opakowanie 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm. Okres 
przydatności po otwarciu 28 dni. Wyrób medyczny kl. IIB 

 

VI. Wymagania minimalne odnośnie dozowników i wózków. 
 
1. Dozowniki na ręczniki ZZ – 113 szt. 
2. Dozowniki na ręczniki w rolce – 31 szt. 
3. Dozowniki na papier toaletowy – 5 szt. 
4. Dozowniki łokciowe – 322 szt. 
5. Dozowniki na mydło zwykłe – 20 szt. 
6. Dozowniki przyłóżkowe – 66 szt. 
7. Wózki sprzątające – 22 szt. 

 
Zamawiający informuje, iż w trakcie trwania umowy będzie uprawniony do zwiększenia ilości dozowników i 
wózków zgodnie z zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi. 
 

VII. Środki czystości 
 

Środki do utrzymania czystości leżą po stronie Wykonawcy – Zamawiający wymaga preparatów 
profesjonalnych: 

• preparaty do mycia powierzchni płaskich i ponadpodłogowych, 

• preparaty do mycia szyb, 

• preparaty doczyszczające (płynne i w postaci mleczka), 

• preparaty do utrzymania w czystości węzłów sanitarnych (chlorowe oraz zasadowe usuwające kamień 
i rdzę), 

• środki udrażniające rury, 

• mydło w płynie w tym mydło antybakteryjne, 

• ręczniki typu ZZ białe i szare - wysokiej jakości, 

• ręczniki w roli MIDI i MINI oraz typu Tork pasujące do dozowników, jakie Zamawiający posiada na 
swoim wyposażeniu, 

• papier toaletowy. 
 
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość montażu dozowników automatycznych do dozowania 
środków dezynfekcyjnych i myjących. 
 

VIII. Plan higieny 
 

Zamawiający wymaga przygotowania „Planu higieny” uwzględniającego częstotliwość czynności zgodnie z 
SIWZ, oraz przewidzianych środków dezynfekcyjnych i środków czystości do stosowania w trakcie 
wykonywania usługi. 
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Przedmiotowy „Plan higieny” winien zostać przedstawiony do zaakceptowania Zamawiającemu w terminie 14 
dni od daty zawarcia umowy. W przypadku braku takiej akceptacji wykonawca zostanie wezwany do poprawek 
i przedłożenia skorygowanego planu higieny w terminie 5 dni. 


