
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:............................................. 
…..................................................................................................................................................
Adres*..........................................................................................................................................
tel.*...............................................................................................................................................
REGON*......................................................................................................................................
NIP*.............................................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję......................................................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy ofertę na wykonywanie usług 
w zakresie sprzątania pomieszczeń administracyjno -biurowych i oddziałów szpitalnych oraz usług 
opiekuńczo-pielęgnacyjnych i higienicznych przy pacjencie 

 w cenie brutto za całe zamówienie (12  m-cy)....................................................w tym 22% i zw VAT
(słownie brutto.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................)
Cena netto*: ……………………………………+ 22% i zw VAT.

 Miesięcznie zestawienie wartościowe świadczonej usługi 
Lp. Nazwa komórki Powierzc

hnia 
w m2

Wartość brutto 
usług sprzątania

Wartość brutto usług 
opiekuńczo-

pielęgnacyjnych 
i higienicznych przy 

pacjencie

Uwagi

1 Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej 
(Łącznik)

551,58 ----------------------- 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 7:00-
19:00

2 Przychodnia Specjalistyczna 
(Łącznik)

449,8 -----------------------

3 Sala Gimnastyczna 295 -----------------------

4 Dział Techniczny 220 -------------------------

5 Budynek WOTUA (Abramowicka 
4B)

339 -------------------------

6 OHD I (Dworek) 38 ------------------------

7 OHD II (Dworek) 38 -----------------------

8 Pracownia Plastyczna (Dworek) 37 -----------------------

9 Pracownia OTZ (Dworek) 22 -----------------------

10 Gabinet Naczelnego Psychologa 
(Dworek)

23 ----------------------

11 Zw. Zaw. „Solidarność" (Dworek) 10 -----------------------

12 Warsztaty   Terapii Zajęciowej 
(Dworek)

352 -----------------------

13 Budynek Administracji 326 -----------------------

14 Łącznik (część administracyjna, 
klatki schodowe, hole, korytarze, 
szatnia)

604,1 ----------------------

15 Łącznik (przyziemie) 214 ---------------------- Sprzątanie 1 x w miesiącu



16 Apteka 352 ---------------------- 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 6.00-
14.00

17 Laboratorium 246 ---------------------- 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 6.00-
13.35

18 Gabinety Specjalistyczne (parter 
budynku Somatyk)

519 ---------------------- 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 6.00-
14.00

19 Oddział Psychiatryczny Dzienny 400 1 osoba (poniedziałek – 
piątek) w godz. 6.00-
14.00

20 COTUA  „A” i „B” 764 2 osoby 7 dni w tygodniu 
w godz. 7.00-19.00

21 Oddział Psychiatryczny 
Rehabilitacyjny III wraz z kl. Sch.

575 1 osoba  7 dni w tygodniu 
w godz. 7.00-19.00

22 Gabinet  Zabiegowy - I piętro 
Budynku Somatyk

14 ----------------------

23 Świetlica 378 ----------------------

24 Sterylizatornia – przyziemie 
Budynku Somatyk 

56 ----------------------

25 Poradnia Psychologiczna 120 ----------------------

26 Pomieszczenia biurowe w 
budynku Poradni 
Psychologicznej

38,82 ----------------------

27 Archiwum Zakładowe 96 ---------------------- Sprzątanie 1 x w miesiącu

28 Budynek Somatyk: klatki 
schodowe łączące przyziemie z I 
piętrem, parter - hol przy Aptece, 
wc, przyziemie - hol przy windach

240 -----------------------

29 Budynek Somatyk: pomieszczenia 
po Ośrodku Rehabilitacji 
Leczniczej - przyziemie

357 -----------------------

30 Kotłownia 434,84 ----------------------- Sprzątanie 1 x w miesiącu

Łączna powierzchnia 8110,14 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Razem

(powyższe zestawienie będzie podstawą do zmniejszenia wartości usługi w przypadku wyłączania 
części lub całej komórki ze świadczenia usług  np. remontu, itp.)

3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury

4. Oświadczamy, że:
1.akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2.  uważamy się  za  związanych  niniejszą  ofertą  zgodnie  z  art.  85  ust.1,  pkt.1  ustawy prawo zamówień 
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,

3. zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ.

4.  niniejsza  oferta  zawiera  na  stronach nr  od.......................  do..............  informacje  stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

5. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

6. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................



.............................................................................................................................................................

5. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 
umowy jest / są:
1. ……………………………………………………………………………………………………..
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………………...
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. ………...
7. Ofertę składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
A/.........................................................................................................................................................
B/.........................................................................................................................................................
C/.........................................................................................................................................................

Na podstawie art 36 ust. 4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonania powierzy podwykonawcom: ...............................................

.......................................                    ......................................................................
Miejscowość, data  podpis



Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Firmowa
  

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

Kompleksowe  utrzymanie  czystości  w  następujących  budynkach    (s  umaryczna,  wewnętrzna   
powierzchnia całkowita wynosi      8110,14 m  2  )  :  
z podziałem na obszar ryzyka

A/  z dezynfekcją:
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej (Łącznik)
Przychodnia Specjalistyczna (Łącznik)
Apteka
Laboratorium
Gabinety Specjalistyczne (parter budynku Somatyk)
Oddział Psychiatryczny Dzienny
COTUA  „A” i „B”
Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny III
Gabinet  Zabiegowy - I piętro Budynku Somatyk
Budynek Somatyk: pomieszczenia po Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej - przyziemie

B/  bez dezynfekcji:
Sala Gimnastyczna
Dział Techniczny
Abramowicka 4 B
OHD I (Dworek)
OHD II (Dworek)
Pracownia Plastyczna (Dworek)
Pracownia OTZ (Dworek)
Gabinet Naczelnego Psychologa (Dworek)
Zw. Zaw. „Solidarność" (Dworek)
Warsztaty   Terapii Zajęciowej (Dworek)
Budynek Administracji
Łącznik (część administracyjna, klatki schodowe, hole, korytarze, szatnia)
Łącznik (przyziemie)
Świetlica
Sterylizatornia – przyziemie Budynku Somatyk 
Poradnia Psychologiczna
Pomieszczenia biurowe w budynku Poradni Psychologicznej
Archiwum Zakładowe
Budynek Somatyk: klatki schodowe łączące przyziemie z I piętrem, parter - hol przy Aptece, wc, 

przyziemie - hol przy windach
Kotłownia

Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne i higieniczne przy pacjencie- dotyczy oddziału Psychiatrycznego 
Dziennego, COTUA „A” i „B”, Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego III



   Zakres usług z podziałem na czynności codzienne i okresowe obejmuje:  

 I. Sala Gimnastyczna, Dział Techniczny, Pracownia Plastyczna (Dworek), Pracownia OTZ 
(Dworek) Gabinet Naczelnego Psychologa (Dworek), Zw. Zaw. „Solidarność" (Dworek),  
Warsztaty   Terapii Zajęciowej (Dworek), Budynek Administracji, Łącznik (część 
administracyjna, klatki schodowe, hole, korytarze, szatnia), Łącznik (przyziemie),  
Świetlica,Przychodnia Specjalistyczna, Poradnia Psychologiczna, Pomieszczenia biurowe w budynku 
Poradni Psychologicznej, Archiwum Zakładowe, Budynek Somatyk (klatki schodowe łączące przyziemie z  
I piętrem, parter - hol przy Aptece, wc, przyziemie - hol przy windach), Kotłownia
1. CZYNNOŚCI  CODZIENNE

1. mycie podłóg i schodów
2. odkurzanie wykładzin i dywanów
3. odkurzanie i mycie urządzeń biurowych (telefonów, faxów, monitorów, stacji roboczych itp.)
4. mycie parapetów wewnętrznych
5. mycie szafek, regałów, stolików, biurek
6. mycie i dezynfekcja blatów i stolików zabiegowych oraz leżanek 
7. mycie muszli, desek sedesowych, brodzików, umywalek, zlewozmywaków, baterii i luster
8. usuwanie odpadów i wymiana worków na odpady

2. CZYNNOŚCI  COTYGODNIOWE (raz w tygodniu)
mycie ścian o powierzchniach zmywalnych
odkurzanie tapicerki meblowej
odkurzanie i mycie trudno dostępnych części mebli oraz zakamarków
mycie drzwi
usuwanie pajęczyn
czyszczenie antyram, obrazów, tablic informacyjnych
uzupełnianie mydła i ręczników papierowych w dozownikach

3. CZYNNOŚCI  OKRESOWE
pranie wykładzin i tapicerki meblowej (raz w roku)
mycie okien (dwa razy w roku)

II. OHD I i OHD II, Budynek WOTUW, 
1. CZYNNOŚCI  CODZIENNE

1. mycie podłóg i schodów
2. odkurzanie wykładzin i dywanów
3. odkurzanie i mycie urządzeń biurowych (telefonów, faxów, monitorów, stacji roboczych itp.)
4. mycie parapetów wewnętrznych
5. mycie szafek, regałów, stolików, biurek
6. mycie i  dezynfekcja blatów i stolików zabiegowych i stanowisk do mycia rąk,
7. mycie i dezynfekcja muszli, desek sedesowych, brodzików, umywalek, zlewozmywaków, baterii i luster
8. usuwanie odpadów i wymiana worków na odpady

2. CZYNNOŚCI  COTYGODNIOWE (raz w tygodniu)
1. mycie ścian o powierzchniach zmywalnych
2. odkurzanie tapicerki meblowej
3. odkurzanie i mycie trudno dostępnych części mebli oraz zakamarków
4. mycie drzwi
5. usuwanie pajęczyn
6. czyszczenie antyram, obrazów, tablic informacyjnych
7. uzupełnianie mydła i ręczników papierowych w dozownikach

3. CZYNNOŚCI  OKRESOWE
1. pranie wykładzin i tapicerki meblowej (raz w roku)
2. mycie okien (4 razy w roku)



III. Sterylizatornia
 1. CZYNNOŚCI  CODZIENNE

1. mycie i dezynfekcja podłóg 
2. mycie urządzeń biurowych (telefonów, faxów, monitorów, stacji roboczych itp.)
3. mycie parapetów wewnętrznych
4. mycie i dezynfekcja  szafek, regałów, stolików, blatów roboczych
5. mycie i dezynfekcja  stanowisk do mycia i dezynfekcji rąk,
6.usuwanie odpadów i wymiana worków na odpady

2. CZYNNOŚCI  COTYGODNIOWE (raz w tygodniu)
1. mycie i dezynfekcja ścian o powierzchniach zmywalnych
2. mycie i dezynfekcja  trudno dostępnych części mebli oraz zakamarków
3. mycie i dezynfekcja drzwi
4. usuwanie pajęczyn
5. uzupełnianie mydła i ręczników papierowych w dozownikach

3. CZYNNOŚCI  OKRESOWE
mycie okien (1 raz w miesiącu)

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu „A” i „B”
W ramach programu psychoterapii pacjenci oddziału COTUA mają obowiązek dbać o porządek na salach, 
w których przebywają oraz mają wyznaczone dyżury sprzątania korytarza (jeden raz dziennie wieczorem).
Poza ogólnym sprzątaniem do obowiązków pracownika należy:

1. transport materiałów do badań i analiz w zależności od potrzeby i stanu pacjentów min 2 x dziennie
2. zaprowadzanie chorych do pracowni diagnostycznych, gabinetów konsultacyjnych i innych komórek 

szpitala, badanie w Izbie Przyjęć alkomatem- w zależności od stanu i potrzeb pacjenta
3. przyprowadzanie pacjentów z Izby Przyjęć do oddziału
4. wydawanie pościeli dla pacjentów nowoprzyjętych i zmiana, co najmniej 1 raz w tygodniu
5. przygotowanie sal i łóżek/tapczanów dla nowoprzyjętych (mycie i dezynfekcja łóżek/tapczanów po 

wypisaniu)
6. przygotowanie i ekspedycja bielizny szpitalnej do pralni, odbiór z pralni i segregacja w oddziale - co 

drugi dzień
7. mycie sal i pomieszczeń środkami dezynfekcyjnymi jeden raz dziennie
8. wydawanie posiłków 3 x dziennie
9. mycie  naczyń  i  sztućców  służących  do  porcjowania  posiłków  wózka  obiadowego  sprzątanie 

kuchenki, kompletowanie termosów i ekspedycja do kuchni 3 x dziennie
10. wynoszenie odpadów po posiłkach
11. okresowa dezynfekcja naczyń i mycie – 1 x w tygodniu
12. odnoszenie i przynoszenie pism do kancelarii szpitala i innych komórek na polecenie zwierzchników
13. usuwanie odpadów i wymiana worków na odpady
14. mycie i dezynfekcja powierzchni poziomych 2 x dziennie
15. mycie i dezynfekcja powierzchni pionowych 1 x w tygodniu, w tym drzwi
16. okresowe mycie okien, co trzy miesiące
17. okresowe mycie żyrandoli i kinkietów, co 2 miesiące
18. mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych trzy razy dziennie
19. mycie i podlewanie kwiatów 1 raz w tygodniu

Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny III 
Do obowiązków pracownika należy:

1. mycie i dezynfekcja powierzchni poziomych 2 x dziennie
2. mycie i dezynfekcja powierzchni pionowych 1 x w tygodniu, w tym drzwi
3. okresowe mycie okien, co trzy miesiące
4. okresowe mycie żyrandoli i kinkietów, co 2 miesiące
5. mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych trzy razy dziennie



6. mycie i dezynfekcja kaczek basenów słoi na DZM w razie potrzeby codziennie
7. mycie i dezynfekcja naczyń kuchennych i stołowych – 3 x dziennie
8. zmiana bielizny pościelowej raz w tygodniu
9. mycie i dezynfekcja łóżek i szafek przyłóżkowych, co dwa tygodnie i po wypisie pacjenta

10. przygotowanie i ekspedycja bielizny szpitalnej do pralni, odbiór z pralni, segregowanie bielizny w 
oddziale 2 x w tygodniu

11. wynoszenie i przynoszenie materiałów do badań i analiz w zależności od potrzeby i stanu pacjentów 
min 2 x dziennie

12. zaprowadzanie chorych do pracowni diagnostycznych, gabinetów konsultacyjnych i innych komórek 
szpitala

13. wydawanie posiłków 3 x dziennie
14. przyprowadzanie pacjentów z Izby Przyjęć do oddziału
15. usuwanie odpadów i wymiana worków na odpady codziennie
16. mycie i podlewanie kwiatów 1 raz w tygodniu

Oddział Psychiatryczny Dzienny
1. mycie i dezynfekcja powierzchni poziomych 2 x dziennie
2. pastowanie powierzchni poziomych 1 x w tygodniu
3. mycie i dezynfekcja toalet 2 x dziennie
4. mycie i dezynfekcja powierzchni pionowych 1x w tygodniu
5. okresowe mycie okien, co trzy miesiące
6. mycie i dezynfekcja drzwi raz w tygodniu
7. zmiana firanek i zasłon raz w miesiącu
8. usuwanie kurzu z mebli raz dziennie
9. usuwanie kurzu z obrazów i innych prac plastycznych co dwa tygodnie

10. podlewanie i mycie kwiatów
11. mycie i dezynfekcja naczyń kuchennych i stołowych  2 x dziennie
12. wydawanie posiłków 2 x dziennie
13. udział w treningach kulinarnych raz w tygodniu
14.  usuwanie odpadów i wymiana worków na odpady codziennie
15. mycie i podlewanie kwiatów 1 raz w tygodniu

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
1. CZYNNOŚCI  CODZIENNE

1) mycie i dezynfekcja powierzchni poziomych na bieżąco
2) odkurzanie wykładzin i dywanów
3) odkurzanie i mycie urządzeń biurowych (telefonów, faxów, monitorów, stacji roboczych itp.)
4) mycie parapetów wewnętrznych
5) mycie szafek, regałów, stolików, biurek, leżanek
6) mycie blatów i stolików zabiegowych, leżanek (dezynfekcja)
7) mycie i  dezynfekcja muszli,  desek sedesowych,  brodzików, umywalek, zlewozmywaków, baterii  i 

luster
8) usuwanie odpadów i wymiana worków na odpady codziennie
9) przygotowanie i ekspedycja do pralni, odbiór z pralni i segregowanie bielizny szpitalnej w Ośrodku 1 

x w tygodniu
2. CZYNNOŚCI  COTYGODNIOWE (raz w tygodniu)

1. mycie ścian o powierzchniach zmywalnych
2. odkurzanie tapicerki meblowej
3. odkurzanie i mycie trudno dostępnych części mebli oraz zakamarków
4. mycie drzwi
5. usuwanie pajęczyn
6. czyszczenie antyram, obrazów, tablic informacyjnych
7. uzupełnianie mydła i rączników papierowych w dozownikach



3. CZYNNOŚCI  OKRESOWE
a) pranie wykładzin i tapicerki meblowej (raz w roku)
b) mycie okien (dwa razy w roku)

Somatyk:
1.  parter /Gabinety specjalistyczne, Gabinet zabiegowy – I piętro

mycie i dezynfekcja podłóg 1 raz dziennie
mycie i dezynfekcja ścian, drzwi i parapetów 1 raz w tygodniu
mycie okien 1 raz na 3 miesiące
mycie i czyszczenie sprzętów, które znajdują się w wyznaczonych pomieszczeniach (zewnętrzna 

powierzchnia szafek, biurek, wieszaki)
dbanie o czystość bielizny - odnoszenie i przynoszenie z pralni
mycie narzędzi medycznych po dezynfekcji
realizacja  zamówień  składanych  przez  pracowników  gabinetów  i  pracowni  (przynoszenie 

materiałów z magazynu, transport narzędzi do i ze sterylizacji)
transport pism do odpowiednich komórek organizacyjnych i materiału do badań do pracowni 

diagnostycznych
pracownik Wykonawcy jest obowiązany nosić w czasie pracy odzież ochronną
pracownika Wykonawcy obowiązuje tajemnica służbowa
pracownik  Wykonawcy jest  obowiązany do  wykonywania  innych  poleceń  związanych  się  z 

zakresem obowiązków, a nie objętych niniejszym opisem

2.  Apteka
1) utrzymanie w czystości wszystkich pomieszczeń apteki
2) mycie i czyszczenie sprzętów aptecznych
3) mycie okien we wszystkich pomieszczeniach apteki
4) przygotowanie do sterylizacji szkła laboratoryjnego (wg FP V)
5) nadzór nad destylacja wody
6) pomoc przy sprawdzaniu dostaw towarowych
7) rozładowanie i uzupełnianie leków w szafach magazynowych
8) wydawanie oddziałom przygotowanych w pojemnikach leków
9) usuwanie odpadów i wymiana worków na odpady codziennie
10) pracownik Wykonawcy pełni również funkcję gońca
11) pracownik Wykonawcy jest obowiązany do realizacji zamówień składanych przez przełożonego - 

przenoszenie środków i materiałów z magazynów
12) pracownik  Wykonawcy  powinien  przestrzegać  wewnętrznych  zarządzeń  i  instrukcji  ze 

szczególnym  uwzględnieniem przepisów  bhp  i  ppoż,  dbać  o  powierzony  mu  sprzęt  o  każdym 
zaginięciu  lub zniszczeniu powiadomić kierownika apteki

13) pracownik Wykonawcy jest  zobowiązany wykonywać polecenia osób należących do personelu 
fachowego związane z zakresem jego obowiązków

14) pracownika Wykonawcy obowiązuje tajemnica służbowa
15) pracownik Wykonawcy jest obowiązany nosić w czasie pracy odzież ochronną

3. Laboratorium
1. utrzymanie w czystości wszystkich pomieszczeń laboratorium
2. mycie i czyszczenie sprzętów laboratoryjnych
3. mycie okien we wszystkich pomieszczeniach laboratorium
4. przygotowanie do sterylizacji szkła laboratoryjnego (wg FP V)
5. nadzór nad destylacja wody

1. pomoc przy sprawdzaniu dostaw towarowych
2. rozładowanie i uzupełnianie odczynników i sprzętów drobnych w szafach magazynowych
3. usuwanie odpadów i wymiana worków na odpady codziennie



4. pracownik Wykonawcy pełni również funkcję gońca
5. pracownik Wykonawcy jest obowiązany do realizacji zamówień składanych przez przełożonego - 

przenoszenie środków i materiałów z magazynów
6. pracownik Wykonawcy powinien przestrzegać wewnętrznych zarządzeń i instrukcji ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów bhp i  ppoż,  dbać  o powierzony mu sprzęt  o  każdym zaginięciu lub 
zniszczeniu powiadomić kierownika laboratorium

7. pracownik Wykonawcy jest zobowiązany wykonywać polecenia osób należących do personelu
8. fachowego związane z zakresem jego obowiązków
9. pracownika Wykonawcy obowiązuje tajemnica służbowa
10. pracownik Wykonawcy jest obowiązany nosić w czasie pracy odzież ochronną

W wyżej przedstawionym zakresie usług obowiązuje również pojęcie „w razie potrzeby", wynikające 
z charakteru usług świadczonych przez Szpital z wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Wykonawca, realizując usługę, winien spełniać niżej podane wymagania sanitarne:
1. Całość zamówienia Wykonawca zrealizuje siłami własnymi/przy użyciu podwykonawców*(*wybrać 

właściwe) i przy użyciu własnych środków czystościowych (środki do mycia i dezynfekcji powierzchni 
pionowych  i  poziomych  na  oddziałach  szpitalnych,  środki  do  mycia  i  czyszczenia  sprzętów 
laboratoryjnych,  aptecznych,  środki  do  mycia  okien,  środki  do  mycia  i  dezynfekcji  sanitariatów, 
kaczek, basenów, środki do mycia narzędzi medycznych po dezynfekcji, środki do mycia i dezynfekcji 
naczyń kuchennych i stołowych, papier toaletowy szary (rolka o średnicy ok. 20 cm, szer. 10 cm, dł. 
160, gofrowany, dopuszcza się odstępstwo od podanych wymiarów do 5%), ręczniki papierowe białe w 
rolach maxi (wys. 20 cm, śr. 20 cm, dł. 320 cm. gofrowane dopuszcza się odstępstwo od podanych 
wymiarów do 5%). Stosowane przez Wykonawcę środki myjąco - czyszczące muszą posiadać aktualne 
certyfikaty CE,  deklaracje  zgodności  lub  wpis  do  rejestru  wyrobów medycznych  w zależności  od 
klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych. Preparaty rejestrowane   jako   produkty 
biobójcze   muszą   posiadać   pozwolenie   na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów 
biobójczych, natomiast preparaty rejestrowane jako produkty lecznicze muszą posiadać pozwolenie na 
dopuszczenie  do  obrotu  produktu  leczniczego.  Dokumentem  dopuszczającym  dla  preparatów 
rejestrowanych  jako  kosmetyki  jest  potwierdzenie  przekazania  danych  do  Krajowego  Systemu 
Informowania  o  Kosmetykach.  Dodatkowo  preparaty  posiadające  w  swoim  składzie  substancje 
niebezpieczne muszą posiadać kartę charakterystyki    substancji    niebezpiecznej.    Obowiązkiem 
Wykonawcy jest okazywanie ich na każde żądanie Zamawiającego.

2. Wykonawca ma obowiązek stałego wyposażania koszy i wiader w worki foliowe na odpady w niżej 
podanych kolorach:

1) odpady komunalne - worki koloru niebieskiego
2) odpady medyczne zakaźne - worki koloru czerwonego
3) odpady medyczne specjalne – worki koloru żółtego

3. Kosze na śmieci należy myć i dezynfekować codziennie.
4. Dozowniki należy myć codziennie a dezynfekować każdorazowo przy zmianie wkładów.
5. Pomieszczenia uzgodnione do sprzątania wraz ze znajdującymi się w nich meblami i  sprzętem np. 

stoły,  biurka,  półki,  lustra,  zegary  ścienne,  aparaty  telefoniczne,  lampy,  oprawy  oświetleniowe, 
parapety, należy sprzątać na mokro z wycieraniem i odkurzaniem.

6. Pomieszczenia  podlegające  sprzątaniu  muszą  być  utrzymane  w  bieżącej  czystości  niezależnie 
od wymagań szczegółowych.

7. Pomieszczenia  winny być  raz  w  tygodniu  poddane  generalnemu  sprzątaniu:  mycie  i  dezynfekcja 
podłóg,  ścian,  kaloryferów,  kloszy,  opraw oświetleniowych,  mycie  mebli  wewnątrz  i  na  zewnątrz 
z odsuwaniem ich od ścian, zgodnie z procedurami szpitala.

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest zbieranie (bezpośrednio po posiłkach) talerzy kubków, itp. ich mycie i 
dezynfekcja,  (każdorazowo  po  opróżnieniu)  suszenie  i  rozkładanie  ich  do  szafek.  Usuwanie 
z oddziałów resztek pokonsumpcyjnych, oraz utrzymanie w czystości kuchenek oddziałowych wraz ze 
znajdującymi się w nich meblami i urządzeniami.

9. Mycie i dezynfekcja łóżek (wraz ze zmiana pościeli) oraz szafek przyłóżkowych po każdym wypisie 
pacjenta, lub w razie wystąpienia takiej potrzeby.

10. Opróżnianie  worków na  mocz  oraz  podawanie  i  odbieranie  basenów,  kaczek,  misek  nerkowatych 



i do toalety ciała oraz ich opróżnianie, dezynfekcja i mycie.
11. Dezynfekcja  i  mycie  stojaków  do  wlewów  kroplowych,  wózków  inwalidzkich,  balkoników 

rehabilitacyjnych, wózków do transportu pacjentów itp. sprzętu.
12. Odnoszenie do laboratorium materiału do analizy i w razie potrzeby odbieranie wyników badań. 
13. Przygotowanie brudnej  bielizny do wyniesienia do pralni  i  sporządzanie  pisemnego wykazu ilości 

sztuk bielizny przekazanej do prania..
14. Przygotowanie odpadów szpitalnych do wyniesienia zgodnie z obowiązującą instrukcją.
15. Pomaganie  w  razie  potrzeby  pielęgniarkom,  przy  transporcie  pacjentów  do  gabinetów 

diagnostycznych.
16. Pomoc pielęgniarkom podczas wykonywania czynności higienicznych u pacjentów.
17. Pomoc pielęgniarkom przy zmianie pozycji u pacjentów leżących.
18. Zdejmowanie firanek i zasłon przeznaczonych do prania i zakładanie czystych.
19. Meble i  sprzęt  oraz  inne wyposażenie  znajdujące się  na  salach chorych,  pracowniach,  dyżurkach, 

kuchenkach należy myć i dezynfekować zgodnie z obowiązującymi w szpitalu procedurami.
20. Czas  wykonywania  poszczególnych  czynności  powinien  być  dostosowany  do  przyjętego  danym 

oddziale harmonogramu pracy.
21. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sprzątania  pomieszczeń  w  trakcie  remontu,  po  remoncie  oraz 

po dezynfekcji w oddziale a także po awariach.
22. Wykonawca  zobowiązany  jest  przeszkolenia  pracowników  w  zakresie  przestrzegania  procedur 

sanitarnych  w SzNSPZOZ w Lublinie.
23. Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przez osoby posiadające orzeczenia 

lekarskie  o  zdolności  do pracy na danym stanowisku,  oraz  aktualne książeczki  zdrowia  do  celów 
sanitarno-epidemiologicznych.

24. Wykonawca pokryje wszelkie kary nałożone przez sanepid na Zamawiającego wskutek nienależytego 
wykonania niniejszej umowy przez pracowników Wykonawcy.

25. Usługa będzie  realizowana przy pomocy co najmniej  następującego sprzętu:   szorowarka -  2 szt., 
polerka - 2 szt., odkurzacz - 8 szt., odkurzacz wodny - 1 szt., wózki dwuwiadrowe -18 szt.

Wykaz komórek administracyjnych objętych zamówieniem
Nazwa komórki Łazienki WC Pokoje 

socjalne
Gab. 

lekarskie
Gab. 

zabiegowe Sale chorych Szatnie Sekretariaty Pom. biurowe Inne pomieszcz.

Somatyk - 6 3 9 2 - - - - 22

Budynek Administracji - 3 - - - - - 1 14 8

Łącznik 4 11 3 12 - - 1 2 7 50

Dworek - 4 1 2 1 - - - 4 8

Budynek: Abramowicka 
4b

- 2 - 1 - - - - 4 9

Dział Techniczny 1 1 1 - - - 2 - 3 1

Świetlica - 1 1 - - - - - - 5

Sala gimnastyczna 2 2 1 - - - 1 - - 3

Laboratorium - 1 1 - 1 - 2 - 1 5

Apteka (+ przyziemie 
Apteki)

- 1 1 - - - - - - 16

COTUA 4 6 6 3 2 16 2 - 2 2

Oddz. III 2 1 1 2 1 3 - - - 8

O/Dzienny 1 2 - 3 1 4 1 - - 8

Poradnia Psychologiczna - 2 - - - - - - - 5

Pomieszczenia biurowe 
w budynku Poradni 
Psychologicznej

- 1 - - - - - - 2 1

Sterylizatornia - - - - - - - - - 8

Archiwum Zakładowe - 1 - - - - - - - 1

Kotłownia - 1 - - - - 1 - 1 5

Razem 14 46 19 32 8 23 10 3 38 165



Wykaz środków, które zostaną użyte do realizacji usługi, zapewniających bezpieczeństwo dla 
pacjentów i bezpieczeństwo środowiska naturalnego.

Lp. Nazwa środka

Nr dokumentu 
potwierdzającego 

dopuszczenie do obrotu 
(jeżeli dotyczy)

Przeznaczenie/zastosowanie

.......................................                    ......................................................................
Miejscowość, data  podpis


