
                                                                                                                                 Załącznik Nr 2  do SIWZ 

USŁUGA SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ ORAZ TRANSPORTU 
WEWNĄTRZSZPITALNEGO 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ na świadczenie usługi kompleksowego 
specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w obiektach szpitalnych, poradniach 
specjalistycznych, pomieszczeniach biurowych, wykonania innych czynności na rzecz Zamawiającego i 
transportu wewnętrznego. 

Specjalistyczny ZOZ mad Matką i Dzieckiem  posiada w swojej strukturze Szpital Św. Józefa w skład którego 
wchodzą oddziały pediatryczne, Szpital Św. Rodziny (profil położniczo-ginekologiczno-urologiczny), 
Przychodnię Ginekologiczną oraz Przychodnię Medycyny Wieku Rozwojowego. 

Szpital Św. Józefa mieści się w dwóch lokalizacjach tj. przy ul. Krysiewicza 7/8 i ul. Nowowiejskiego 56/58, 
Szpital Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18, Przychodnię Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul. 
Spornej 16 i Niegolewskich 29 

Szpital przy ul. Krysiewicza 7/8 posiada w swojej strukturze; 
 
Oddziały szpitalne: 

 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii -  8 łóżek 
 Oddział Chirurgiczny i Leczenia Oparzeń - 55 łóżek (I piętro-23, II piętro –32) 
 Oddział Laryngologiczny   - 26 łóżek 
 Oddział Dzieci Starszych I   - 24 łóżka 
 Oddział Wewnętrzny (Hematologiczny)  - 52 łóżka 
 Izba Przyjęć 
 Blok Operacyjny  - 3 sale operacyjne 
 Poradnia Chirurgiczna 

Zakłady Diagnostyki Medycznej 
 Zakład Diagnostyki Obrazowej 
 Zakład Elektrodiagnostyki 

Zaplecze Administracyjno-Techniczne 
Inne 

 Szatnie personelu 
 Prosektorium 
 Klatki schodowe, ciągi korytarzowe 
 Pomieszczenia biurowe 
 Apteka 
 Kaplica   

Szpital przy ul. Nowowiejskiego 56/58 posiada w swojej strukturze: 
Oddziały szpitalne: 

 Oddział Dzieci Starszych II   - 25 łóżek 
 Oddział Dzieci Młodszych   - 50 łóżek (I piętro -25, II- piętro 25) 
 Oddział Obserwacyjno-Zakaźny   - 55 łóżek ( parter- 9,I piętro-21, II piętro -25) 

Inne 
 Pracownia USG 
 Szatnie 
 Pracownia EEG 
 Komórka ds. OC 
 Klatki schodowe, ciągi korytarzowe 
 

Szpital przy ul. Jarochowskiego 18 posiada w swojej strukturze: 
Oddziały szpitalne: 

 Oddział Ginekologiczny    - 32 łóżka 
 Oddział Patologii Ciąży z Położnictwem - 43 łóżka 
 Oddział Noworodkowy    - 26 łóżek + 3 stanowiska IOM+ 8 inkubatorów                            
 Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej - 31 łóżek (parter – 19, I piętro- 12) 
 Blok Porodowy     - 4 łóżka porodowe, 1 stół oper. + 9 łóżek 
 Dział Operacyjno-Pooperacyjny   - 2 stoły operacyjne, 4 łóżka pooperacyjne 



 Izba Przyjęć   
Inne 

 Punkt Apteczny 
 Kaplica 
 Szatnie 
 Pracownia RTG 
 Dział Statystyki Medycznej 
 Zakład Patomorfologii 
 Poradnia Ginekologiczna 
 Klatki schodowe, ciągi korytarzowe 

 
Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul. Spornej 16 posiada w swojej strukturze 16 poradni 
specjalistycznych i mieści się przy ul. Spornej 16. 
Szczegółowy wykaz i opis komórek organizacyjnych wraz z powierzchnią i częstotliwością 
wykonywania usługi stanowi Załącznik nr I do SIWZ „Opis obiektów objętych usługą” 
 
Łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia wynosi 14 210,76 m²  i jest podzielona na cztery 
strefy czystości w zależności od wymaganego stopnia utrzymania czystości oraz prawdopodobieństwa 
skażenia biologicznego. W zależności od strefy ryzyka epidemiologicznego wymagane jest przestrzeganie 
reżimu sanitarnego wg określonych procedur i planu higieny. Podczas wykonywania procesów mycia i 
dezynfekcji w strefach obowiązuje podział ściereczek (kody ściereczek muszą być zgodne z kodem kolorów 
wiaderek do sprzątania). Obowiązuje również zmiana nakładek na mopa przy przejściu z jednego 
pomieszczenia do drugiego, wózki po codziennym sprzątaniu muszą być umyte i zdezynfekowane. 
Charakterystykę poszczególnych stref czystości oraz szczegółowy zakres i częstotliwość wykonania 
czynności zawiera Załącznik nr II do SIWZ  „Zakres oraz częstotliwość wykonania czynności w 
zakresie usługi w poszczególnych strefach czystości”. 

 

1. Zamawiający wymaga, aby czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia wykonywane 
były w następujących godzinach: 

 oddziały szpitalne sprzątane w godzinach 630 – 2130 , 
 sale chorych w godzinach porannych 630 – 900 i popołudniowych do godziny 1830 (poza 

godzinami wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów medycznych, pielęgnacyjnych, 
spożywania posiłków), 

 pozostałe pomieszczenia w obrębie oddziałów (gabinety zabiegowe, kuchenki oddziałowe 
wraz z myciem naczyń i butelek, pomieszczenia socjalne, sanitarne, gospodarcze, korytarze 
do godz. 2130, 

 pomieszczenia administracyjne – biura sprzątane 1 x w tygodniu w godz. 730 – 1430, 
korytarze, klatki schodowe, toalety, usuwanie śmieci –5 x w tygodniu, 

 poradnie specjalistyczne – 5 x w tygodniu poza godzinami przyjęć pacjentów oraz bieżące 
utrzymanie czystości (korytarze, toalety) w zależności od potrzeby w godzinach pracy 
poradni, 

 pracownie diagnostyczne 7 x w tygodniu w godzinach uzgodnionych  z kierownikami, 
 izba przyjęć (szpital ul. Krysiewicza 7/8), bloki operacyjne, sale porodowe – 7 x w tygodniu, 

ze stałą całodobową obecnością pracownika Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu na wezwanie, dostępnego na terenie 
obiektów w przypadku skażenia powierzchni materiałem biologicznym lub innego zabrudzenia 
wymagającego natychmiastowego usunięcia oraz przygotowania sal chorych do przyjęcia 
pacjentów na oddziały poza godzinami w których obecny jest pracownik serwisowy w komórce 
organizacyjnej. Czas reakcji do 10 minut od momentu zgłoszenia. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia sprawnego systemu łączności 
bezprzewodowej na terenie obiektów. 

4. W komórkach organizacyjnych wymagających czystości najwyższego stopnia: IOM, sale 
operacyjne, sale endoskopowe, sale porodowe Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć 
stałych   i przeszkolonych w tym zakresie pracowników. 

5. W  czasie wykonywania czynności na oddziałach pracownicy Wykonawcy mają obowiązek  
współpracować z pielęgniarką (położną) oddziałową, jej zastępcą lub pielęgniarką (położną) 
dyżurną. 



6. Wykonawca zobowiązany będzie do sprzątania pomieszczeń po zakończeniu prac 
remontowych, modernizacyjnych, przebudowy itp. Jak również do utrzymania czystości 
powierzchni sąsiadujących z remontowanymi pomieszczeniami oraz wykonywania usług 
porządkowych związanych ze zdarzeniami losowymi np. zalanie pomieszczeń. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do okresowego doczyszczania powierzchni, nabłyszczania i 
konserwacji podług polimerem. Powierzchnie podlegające konserwacji polimerem stanowią  ok. 6 
000 m2. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej wymiany podajników do papieru toaletowego, 
ręczników papierowych, mydła w płynie, środka dezynfekcyjnego do rąk w przypadku ich 
uszkodzenia lub koniecznej wymiany oraz do uzupełnienia w/w asortymentu w przypadku 
uruchomienia nowej komórki organizacyjnej, gabinetu itp. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia jak i zwiększenia sprzątanych 
powierzchni oraz dokonania ewentualnych zmian w rozmieszczeniu poszczególnych stref 
czystości  i częstotliwości wykonania usługi. 

10. Zamawiający informować będzie o wszelkich zmianach, które mogłyby wpłynąć na zakres i 
wartość świadczonej usługi z wyprzedzeniem jednego miesiąca w przypadku planowanych 
przerw w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych oraz doraźnie w sytuacjach nagłych 
wynikających z konieczności czasowego zamykania/uruchamiania  komórek organizacyjnych czy 
pomieszczeń. 

11. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia wybrany oferent zobowiązany będzie zapewnić: 

 personel przeszkolony w zakresie wykonywania usługi, 
 odzież roboczą pracownikom i jej pranie oraz odzież ochronną i pozostałe środki ochrony 

osobistej stosownie od poziomu zagrożenia, rodzaju i wymogów podczas izolacji pacjenta, 

 preparaty myjące, myjąco-dezynfekcyjne, dezynfekcyjne zgodnie z opisem i wymogami 
Załącznika Nr V, kompatybilne z oprzyrządowaniem Zamawiającego, 

 preparaty do dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach : 
          liczba myjni -dezynfektorów – 15 szt. - preparaty zgodne z Załącznikiem Nr V, 

  środki higieniczne kompatybilne z oprzyrządowaniem Zamawiającego mydło w płynie, papier 
toaletowy, ręczniki jednorazowe – składane ( Zamawiający wyklucza z oferty ręczniki w 
kolorze zielonym ). 
W obszarze myjni bloków operacyjnych, sal endoskopowych, myjni sali  cięć cesarskich, 
myjni sali małych zabiegów ginekologicznych ręczniki jednorazowe – składane, białe, 

 Liczba i typ podajników poniżej: 
 • Mycie 

 dozownik ( typu Merida, CleanPro, Daunpol ) do mydła w płynie 1l  – 460 szt. 
 dozownik z przyciskiem łokciowym ( Butelka 500 ml ) – 40 sztuk 
 dozownik z przyciskiem łokciowym (  wkład  750 ml ) -  60 sztuk 
 dozownik z przyciskiem łokciowym ( woreczek 800 ml ) – 10 sztuk 
 dozownik bezdotykowy ( woreczek 1000 ml ) – 10 sztuk 

 •  Dezynfekcja 
  dozownik z przyciskiem łokciowym ( Butelka 500 ml ) – 410 sztuk 
  dozownik z przyciskiem łokciowym (  wkład  750 ml ) – 65 sztuk 
  dozownik z przyciskiem łokciowym ( woreczek 800 ml ) – 10 sztuk 
  dozownik bezdotykowy ( wkład  750 ml ) – 10 sztuk 
  dozownik bezdotykowy ( woreczek 1000 ml ) – 10 sztuk 
  uchwyt niebieski ( Butelka 500 ml ) – 30 sztuk 

 •  Ręczniki 
 podajnik( typu Merida, CleanPro, Daunpol ) do ręczników papierowych składanych – 570 

sztuk 
  •  Papier toaletowy 

  podajnik do papieru toaletowego –180 szt. 
 pozostałe środki do bieżącego utrzymania czystości, doczyszczania i konserwacji 

przeznaczone do stosowania w podmiotach leczniczych, 
 profesjonalny sprzęt, urządzenia i inne narzędzia /akcesoria niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
 dezynfekcję termiczno-chemiczną/ pranie/ suszenie mopów i ściereczek przy użyciu 

profesjonalnego sprzętu z zastosowaniem preparatów przeznaczonych do stosowania w 
podmiotach leczniczych, 



 mechaniczne urządzenia do zbierania wody i ścieków podczas awarii wodno-kanalizacyjnej i 
zdarzeń losowych, 

 worki do odpadów odpowiedniej grubości, dostosowane do pojemników, nierozrywalne pod 
obciążeniem - na odpady komunalne (kolor niebieski), niebezpieczne- zakaźne (kolor 
czerwony). 

 Wykonawca zapewnia etykiety identyfikacyjne do oznakowania odpadów, zgodne z 
obowiązującym prawem, zawierające: rodzaj odpadów – kod , miejsce pochodzenia 
odpadów, datę zamknięcia, 

 kwaśny węglan sodu (dezynfekcja i mycie butelek i smoczków dla niemowląt ) w ilości ok. 
250 kg rok, 

 środki myjące, nabłyszczające, sól do zmywarek - liczba zmywarek 12 szt. 
 na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć aktualne karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznych, 
 maty tekstylne podgumowane zgodnie z Załącznikiem Nr IV 
 wózki transportowe (do bielizny czystej, brudnej, odpadów komunalnych, niebezpiecznych i 

przewożenia innych materiałów np. leków, środków opatrunkowych, artykułów z magazynu). 
Wykonawca powinien przedstawić wykaz zaproponowanego sprzętu - ilość i rodzaj (w każdej 
lokalizacji). 

 
 
12. Pozostałe czynności należące do Wykonawcy : 

 zmiany bielizny pościelowej po umyciu i dezynfekcji łóżek (po wypisaniu pacjenta ze 
szpitala, przeniesieniu na inną salę), 

 zbierania naczyń kuchennych z sal chorych po posiłkach do kuchenek oddziałowych  
i ich mycie oraz mycie butelek w szpitalach dziecięcych przy ul. Krysiewicza i 
Nowowiejskiego,   oraz na oddziale noworodkowym w szpitalu przy ul. Jarachowskiego, 

 wykonawca odpowiada za utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego oraz 
za powierzony sprzęt w kuchenkach oddziałowych, 

 opróżniania pojemników z moczem oraz mycie i dezynfekcja naczyń sanitarnych 
(kaczki, baseny, nocniki, misek), 

 dostarczania pobranych prób biologicznych do laboratorium lub punktu ich odbioru w 
dni wolne od pracy i w czasie nieobecności pracownika Zamawiającego. Materiał do badań 
powinien być przenoszony w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, które zabezpiecza 
Zamawiający, 

 przyjęcie i rozpakowanie czystej bielizny 
 pomoc w transporcie zwłok, 
 przenoszenie pacjentów na noszach, desce ortopedycznej w sytuacji: awarii windy, 

planowej konserwacji, konieczności przeniesienia do karetki. 
 

13.  Zakres zadań  Wykonawcy  w zakresie transportu wewnątrzszpitalnego: 

 transport dostaw zaopatrzenia materiałowego z magazynu, 
 transport leków, materiałów opatrunkowych, płynów infuzyjnych itp. z apteki szpitalnej na 

oddziały szpitalne, 
 transport materiałów do i z sterylizacji (cztery razy dziennie) 
 transport termosów z posiłkami z samochodu firmy cateringowej do kuchenek oddziałowych i 

zwrot brudnych opakowań zbiorczych, 
 transport brudnej bielizny szpitalnej do miejsca składowania i załadunek do samochodu, 
 transport czystej bielizny szpitalnej do komórek organizacyjnych Zamawiającego, 
 transport i właściwa segregacja odpadów specyficznych, niebezpiecznych, 

pokonsumpcyjnych   i komunalnych do miejsca składowania, 

 transport sprzętu i mebli (np. z powodu kasacji 2 x w roku, naprawy, remontu), dokumentacji 
medycznej do archiwum szpitalnego itp. (po uprzednim uzgodnieniu i ustaleniu terminu), 

 
Ramowy zakres prac pracowników transportu zawiera Załącznik nr III. 

14. Rozwiązania organizacyjne wynikające z wzajemnej współpracy:   

 wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć kierownika obecnego w dni 
powszednie od godz. 700 – 1500 i okresowo w dni wolne od pracy oraz zawsze w sytuacjach 



nagłych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do całodobowego kontaktu telefonicznego z 
kierownikiem, 

 wykonawca ponosi konsekwencje prawne i finansowe za uchybienia w pracy 
swoich pracowników i nie przestrzeganie przepisów sanitarno - epidemiologicznych 
stwierdzone przez organy nadzorujące np. Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwowa 
Inspekcje Pracy i inne organy kontrolujące, 

 wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia 
sprzętu Zamawiającego i powierzchni szpitalnych wynikające z niewłaściwego użytkowania  
i wykonania usługi, 

 wszystkie czynności w zakresie przedmiotu zamówienia musza być wykonywane 
z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedurami  i instrukcjami 
obowiązującymi w Zespole oraz zarządzeniami i zaleceniami Dyrektora Zespołu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydawania doraźnych wytycznych i zaleceń w 
sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, 

 Zamawiający ma prawo do pobrania wymazów czystościowych w przypadku 
prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego w obecności i na koszt Wykonawcy (po 
stwierdzeniu winy leżącej po stronie Wykonawcy), 

 Upoważnieni pracownicy Zespołu (Naczelna Pielęgniarka, Przełożona 
Pielęgniarek i Położnych,  Pielęgniarka Epidemiologiczna oraz Kierownik Działu Logistyki i 
Administracji, będą sprawować nadzór nad czynnościami w zakresie organizacji oraz 
jakości świadczonych usług, 

 Zmiana środków myjąco – dezynfekujących, dezynfekcyjnych, higienicznych 
przez Wykonawcę będzie wymagała uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający ma 
prawo do kontroli stosowanych środków, sposobu ich przygotowania i zasad stosowania. 

 W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
stosowanych preparatów, po wcześniejszym obustronnym uzgodnieniu w formie pisemnej. 

 Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do: 
 zapoznania się ze strukturą organizacyjną Zespołu, 
 posiadania aktualnych zaświadczeń o badaniach wstępnych, okresowych 

wymaganych na danym stanowisku pracy, 
 przestrzegania przepisów BHP, P. Poż. 
 zachowania tajemnicy służbowej i odpowiedniej postawy w stosunku do pacjentów, 

osób odwiedzających, pracowników Zespołu, 
 noszenia jednolitego umundurowania, obuwia roboczego, środków ochrony osobistej 

oraz identyfikatorów, 
 stosowania się do zakazu palenia tytoniu na terenie zakładu, 
 pracowników  wykonawcy obowiązuje bezwzględny zakaz udzielania informacji na 

temat hospitalizowanych pacjentów i ich stanu zdrowia. 
 

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 
 
 

 


