
ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach sp. z o.o.

 
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290         
Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 33.720.000,00 zł

Świętochłowice,  dn. 20.03.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr zamówienia publicznego:     9/ZA/17                                  

przedmiot zamówienia publicznego: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o ogłasza przetarg nieograniczony na 
kompleksową  usługę  w  zakresie  utrzymania  czystości  z  uwzględnieniem  dezynfekcji 
powierzchni  w  obiektach  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o., 
transportu wewnątrzszpitalnego, usług pomocniczych w oddziałach Szpitala oraz obsługi 
pomieszczeń dystrybucji posiłków. 

wymagany czas realizacji zamówienia:  ..........     48 miesięcy od dnia zawarcia umowy
                        
                                                      
termin składania ofert: ………………………          5 maja 2017 r. o godz. 10.00

termin otwarcia ofert:…………………………         5 maja 2017 r. o godz. 10.30

termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

miejsce  składania  ofert: Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  ul. 
Chorzowska 38, Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pokój nr 19.

miejsce  otwarcia  ofert: Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  ul. 
Chorzowska 38, sala konferencyjna - pokój nr 17.
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Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – str. 18

2. Załącznik nr 1.1- Wymagany zakres usług – str. 20

3. Załącznik nr 1.2- Podział pomieszczeń szpitala na strefy higieniczne – str. 26

4. Załącznik nr 1.3- Wymagania wobec środków myjących i dezynfekcyjnych – str. 27

5. Załącznik nr 2 - Wykaz powierzchni objętych kompleksowym utrzymaniem czystości 

– str. 31

6. Załącznik nr 3 – Plan higieny Szpitala – str. 33

7. Załącznik nr 4 – Formularz JEDZ

8. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy - do wypełnienia – str. 65

9. Załącznik nr 6 - Wzór umowy – str. 67

10. Załącznik nr 7 – Wykaz osób – str. 76

11. Załącznik nr 8 - Wykaz sprzętu  i urządzeń – str. 77

12. Załącznik  nr  9  –  Wykaz  preparatów,  przy  pomocy  których  Wykonawca  będzie 

realizował usługę – str. 78

13. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej – str. 79

14. Załącznik nr 11 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – str. 80

15. Załącznik nr 12 – Wzór karty utrzymania czystości – str. 81
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo Zamówień  
Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t. z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  kompleksową  usługę  w  zakresie  utrzymania  czystości  z 
uwzględnieniem  dezynfekcji  powierzchni  w  obiektach  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w 
Świętochłowicach sp. z o.o., transportu wewnątrzszpitalnego, usług pomocniczych w oddziałach 
Szpitala oraz obsługi pomieszczeń dystrybucji posiłków.

Przedmiot  zamówienia  określony  według  Wspólnego  Słownika  Zamówień  Publicznych 
(CPV) kodami:

90.90.00.00 - 6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

90.91.00.00 - 9 - Usługi sprzątania

90.91.13.00 - 9 - Usługi czyszczenia okien

90.92.10.00 - 9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6)

Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia  

Zamówienie będzie realizowane przez okres 48 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) Nie podlegają wykluczeniu.
b) spełniają warunki udziału w zakresie:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy  muszą  wykazać  że  są  ubezpieczeni  od  odpowiedzialności  cywilnej  w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 1 000 000,00 zł(słownie: jeden milion złotych 00/100).

- zdolności technicznej lub zawodowej;
Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi odpowiadające 
rodzajem i  wartością  przedmiotowi  zamówienia  tj.  kompleksowych  usług utrzymania 
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czystości w obiektach szpitalnych lecznictwa zamkniętego o wartości nie mniejszej niż 
500 000,00 PLN brutto/rok każda wraz z podaniem daty wykonania i podmiotu, na rzecz 
którego usługa została wykonana należycie. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku przesłanek 
wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składają Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
(JEDZ),  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  zał.  nr  4  do  SIWZ.  Informacje  zawarte  w 
Jednolitym  Europejskim  Dokumencie  Zamówienia,  stanowią  wstępne  potwierdzenie,  że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu sytuacji 
ekonomicznej i finansowej;

3. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu, 
możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadanie, czy wykonawca którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu;

4. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia  warunków udziału w postępowaniu w 
stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części 
polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych:

- wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udo-
wodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi za-
sobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmio-
tów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia;

- udostępnione zasoby pozwolą na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu oraz nie zajdą wobec podmiotów udostępniających podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 Ustawy;

- podmioty udostępniające zrealizują usługi, do realizacji których udostępnione zasoby są 
wymagane.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została naj-
wyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1:

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,
- brak podstaw wykluczenia

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich, lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wyklu-
czeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podsta-
wy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
dokumentów

8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych do-
kumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zama-
wiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unie-
ważnienie postępowania.
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Ocena  spełnienia  w/w warunków dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  „spełnia/nie  spełnia” 
w oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach,  jakie  mają  dostarczyć 
Wykonawcy w celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu  i wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający przewiduje wizję lokalną i wyznacza terminy jej przeprowadzenia na:
• 29.03.2017 r.  w godz.  9.00 – 12.00 – ul.  Chorzowska 36,  ul.  Chorzowska 38,  ul. 

Zubrzyckiego 36
• 30.03.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00 – ul. Szpitalna 2
• 05.04.2017  r.  w  godz.  9.00  –  12.00  -  ul.  Chorzowska  36,  ul.  Chorzowska  38,  ul. 

Zubrzyckiego 36
• 06.04.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00 – ul. Szpitalna 2

Ze strony Zamawiającego w wizji lokalnej uczestniczyć będą:
 Stefania Korzeczek – Kierownik sekcji administracyjno – eksploatacyjnej
 Edyta Grzywaczyk – Pielęgniarka Epidemiologiczna

Rozdział 5. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w 
następujących  przypadkach  -  wybrane  przez  Zamawiającego  przesłanki  wykluczenia 
fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postę-
powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwida-
cję jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 usta-
wy z dnia 15 maja 2015 r.  -  Prawo restrukturyzacyjne  (Dz.  U.  z  2015 r.  poz.  978, 
z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogło-
szeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chy-
ba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lu-
tego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub ra-
żącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiają-
cy jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c)  który,  z  przyczyn  leżących  po jego stronie,  nie  wykonał  albo  nienależycie  wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co do-
prowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpie-
czenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą sto-
sownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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Rozdział  6.  Wykaz oświadczeń i  dokumentów jakie mają dostarczyć    wykonawcy w celu   
potwierdzenia  warunków  udziału  w    postępowaniu  oraz  wykazania  braku   
podstaw do wykluczenia z postępowania  

Dokumenty wymagane – wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępo-
waniu oraz braku podstaw wykluczenia:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku przesłanek wy-
kluczenia Wykonawcy wraz z formularzem oferty (zał. nr 5 do SIWZ) składają Jednolity Euro-
pejski Dokument Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ. In-
formacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, stanowią wstępne po-
twierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępo-
waniu.

Inne niezbędne dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

1. Sporządzony przez Wykonawcę formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 5 do SIWZ,

2. wykaz  osób,  które  będą uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  w szczególności odpo-
wiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości, wraz z informacjami na temat ich kwali-
fikacji   zawodowych,   doświadczenia  i   wykształcenia   niezbędnego do  wykonywania za-
mówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie 
do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 7

3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług 
w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - 
Załącznik nr 8;

4. wykaz preparatów przy pomocy których będzie realizowana usługa przez Wykonawcę – Za-
łącznik nr 9;

5. oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej – Załącznik nr 10;
6. dowód wniesienia wadium;
7. odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia nastę-
pujących oświadczeń i     dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub doku  -  
mentów):

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym 
przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-
wem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym or-
ganem podatkowym w sprawie spłat  tych  należności  wraz z ewentualnymi  odsetkami  lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło-
żenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzają-
cego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdro-
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wotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwier-
dzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewi-
dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzy-
manie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodar-
czej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentu-
alnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności;

6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 7160);

8. opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł 
(słownie: jeden milion złotych 00/100).

9. w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o któ-
rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 
11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie inter-
netowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - 
Załącznik nr 11 - oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowo-
dy potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konku-
rencji w postępowaniu.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania wa-
runków udziału w postępowaniu   o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP  , zostanie   
wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów)  :  

Wykazu wykonanych / wykonywanych minimum  2 usług odpowiadających rodzajem i warto-
ścią przedmiotowi zamówienia tj. kompleksowych usług utrzymania czystości w obiektach szpi-
talnych lecznictwa zamkniętego o  wartości  nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto/rok każ-
da, wraz z podaniem daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana na-
leżycie, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należy-
cie,  przy czym dowodami o których mowa,  są  referencje  bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadcze-
nie wykonawcy.
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W celu    potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez   
zamawiającego, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy następujących dokumentów:

1. Certyfikatów CE dla środków dezynfekcyjnych, które powinny być oznakowane znakiem CE 
oraz kart charakterystyki środków chemicznych, które Wykonawca będzie stosował wykonu-
jąc zamówienie.

2. Wpisów do Rejestru Wyrobów Medycznych lub potwierdzeń zgłoszenia do Rejestru Wyro-
bów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów leczniczych Wyrobów Medycznych i 
produktów biobójczych zgodne jest to z Ustawą z dnia 20.05.2010r. – Ustawa o Wyrobach 
Medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679) 

3. Dopuszczenia do obrotu preparatów dezynfekcyjnych klasyfikowanych jako produkty biobój-
cze zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności należy przedłożyć pozwolenie 
na obrót produktem biobójczym  - Ustawa z dnia 09.10.2015 o produktach biobójczych (Dz. 
U. 2015, poz. 1926)

4. Plan higieny, który winien określać wszystkie czynności wyszczególnione w SIWZ z podzia-
łem na poszczególne strefy higieniczne uwzględniające wszystkie obszary szpitala wraz z in-
formacją dotyczącą częstotliwości wykonywanych czynności, środków myjących, myjąco - 
dezynfekujących i dezynfekujących z podaniem spektrum działania oraz sprzętu jakimi po-
szczególne czynności będą wykonywane. Wykonawca będzie stosował  zaproponowane środki 
chemiczne zgodnie ustawą z 25 luty 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U z 
2011 nr 63 poz 322 z późn. zm.) 

Rozdział  7.  Dokumenty  składane  przez  Wykonawcę  mającego  siedzibę  lub miejsce  za-
mieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  które  Wykonawca 
składa na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu.

Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5:
1. Składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy;

2. Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty wymienione powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem  terminu  składania  ofert  za  wyjątkiem  dokumentów  wymienionych  w lit.  a,  które 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby lub  w  kraju,  w którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub 
miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa wyżej  zastępuje  się  je 
dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem 
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
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Rozdział  8.  Korzystanie  z  zasobów innych podmiotów w celu  potwierdzenia  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie-
zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytu-
acji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbęd-
nymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobo-
wiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres ko-
rzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  Z dokumentu zobowiązania musi wynikać 
w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wyko-
rzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia pu-
blicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publiczne-
go; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświad-
czenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicz-
ne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wo-
bec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 
ustawy.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-
świadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, od-
powiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmio-
tu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udzia-
łu w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiają-
cy żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowied-
niej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finan-
sową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.

6. Jeżeli  Wykonawca  wykazując  spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu  określonych 
przez Zamawiającego, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach 
określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić - dla każdego z podmiotów, których 
to dotyczy – odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w cz. II sekcja A i 
B, w części III oraz w części IV (w zakresie w jakim podmiot ten udostępnia swoje zdolności 
lub sytuację), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobo-
wiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację które-
go Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowa-
niu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu. Wykonaw-
ca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca 
polegał w celu wykazania spełniania tych warunków
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Wykonawca nie  jest  obowiązany do złożenia  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  brak  podstaw  wykluczenia,  jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 
uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów 
publicznych  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
elektronicznej  pod określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i bezpłatnych  baz 
danych,  Zamawiający  pobiera  samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez  Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty,
W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów  na  potwierdzenie 
braku  podstaw  wykluczenia  lub  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  formie 
elektronicznej  pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych,  Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy  przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w 
posiadaniu Zamawiającego,  w szczególności  oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez  Zamawiającego  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  ustawy,  Zamawiający  w celu  potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 
W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w 
przypadku podmiotów, na których zasobach lub zdolnościach finansowych polega Wykonawca, 
kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający  będzie  żądał  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii 
dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  będzie 
nieczytelna lub budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.  
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 9. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
lub ust.  5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ), 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie  pieniężne  za doznaną krzywdę lub napra-
wienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ści-
gania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, je-
żeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyro-
kiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wy-
pełnienia stosownych rubryk w Formularzu JEDZ, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy 
do złożenia dowodów.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy,  uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o 
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których mowa w ust. 1 za wystarczające.

Rozdz  iał 10. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami   

Wzajemne  porozumiewanie  się  oraz  przekazywanie  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień, 
informacji i dokumentów  odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać  oświadczenia i inne 
dokumenty drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
Wykonawcy mający zamiar  skorzystać  z  uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, 
powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą 
uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie procedury przetargowej: 

Jacek Drażyk, fax: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
- w zakresie przedmiotu zamówienia: 

Edyta Grzywaczyk, fax: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl  

Rozdział 11. Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 
zł 00/100 gr).

2. Wadium może być wniesione w:

a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyto-

wej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

3.  Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać  przelewem na następujący nr konto Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.: 
ING Bank Śląski nr: 56 1050 1243 1000 0090 3032 2300 
z tytułem płatności „Usługi utrzymania czystości”

Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne 
wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpo-
średnio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot 
przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz 
z     dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wa  -  
dium od reszty dokumentów).

2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit.  a) niniejszego 
rozdziału SIWZ.

3. Wykonawcy,  którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11/81

mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl


4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy,  który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzy-
gnięcia  odwołania,  jego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  ten 
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a usta-

wy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  oświadczeń lub dokumentów po-
twierdzających  okoliczności,  o  których  mowa w art.  25 ust.  1  ustawy,  oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na popra-
wienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 

w SIWZ,
-  zawarcie  umowy  w  sprawie  niniejszego  zamówienia  stanie  się  niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz 
wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium 
rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Rozdział 12. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 dni. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na  3 dni  przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

Rozdział  13. Przygotowanie oferty

Wykonawcą  może  być  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna 
nieposiadająca    osobowości  prawnej  oraz  podmioty  te  występujące  wspólnie.  Wykonawcy 
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność   za  niewykonanie  lub   nienależyte 
wykonanie zamówienia. 
Oferta  winna być złożona z zachowaniem  formy  pisemnej  w  języku  polskim  pod rygorem 
nieważności.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku  obcym  należy  składać  zgodnie  z 
wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Każdy 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona 
oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana. 
Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia.  Ofertę 
należy złożyć na formularzu ofertowym - Załącznik nr 5 wraz z pisemnym oświadczeniem o 
zaakceptowaniu warunków umowy zgodnych  ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 6.
Do  oferty  winny  być    dołączone  wszystkie   dokumenty  wymagane   postanowieniami 
zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta   winna  być  podpisana   przez   osoby  uprawnione  do  składania  oświadczeń woli  
i zaciągania  zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia oferty winno być 
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca  umieści  ofertę w zamkniętej kopercie  i  opisze  w  następujący sposób: nazwa 
i adres Wykonawcy  z  dopiskiem:
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“ Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji 
powierzchni w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., 

transportu wewnątrzszpitalnego, usług pomocniczych w oddziałach Szpitala oraz obsługi 
pomieszczeń dystrybucji posiłków.  – postępowanie nr 9/ZA/17

Nie otwierać przed 5 maja 2017 r. g. 10.30”

Wykonawca może zastrzec, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 
informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  Ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków 
o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informacje 
stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji,  o  których 
mowa art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Dokumenty  zawierające  tajemnicę  przedsiębiorstwa  należy  złożyć  w  nieprzezroczystej 
zamkniętej kopercie z dopiskiem “tylko do wglądu przez komisję przetargową”.             
W przypadku braku powyższego zapisu, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone 
w ofercie są w pełni jawne.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać poprzez załączenie stosownych dokumentów do oferty, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Rozdział 14. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego-  Zespół  Opieki  Zdrowotnej 
w Świętochłowicach  sp.  z  o.o.,  ul.  Chorzowska  38  –  Sekcja  Zaopatrzenia  i  Zamówień 
Publicznych - pok. nr 19  w terminie  do 5 maja 2017 r. do godz. 10:00. Wykonawca może 
przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział 15.  Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 maja 2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego -  Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38 – pok. nr 17
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy)  oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności zawartych w ofertach.

Rozdział 16. Kryteria, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie kierować się następującymi 
kryteriami:

1. cena 
2. termin płatności

    
Oferty nie odrzucone oraz Wykonawców niewykluczonych Zamawiający będzie oceniał według 
następujących kryteriów i wag:

Kryterium cena – 95 %

Oferta o najniższej cenie otrzyma 95 pkt      

 Cena  brutto najniższa wśród ofert 
--------------------------------------------- x 95 pkt 
     Cena  brutto  badanej oferty        
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Kryterium termin płatności – 5%

Oferta z terminem płatności – 30 dni otrzyma 0 pkt;
Oferta z terminem płatności – 40 dni otrzyma 1 pkt;
Oferta z terminem płatności – 50 dni otrzyma 3 pkt;
Oferta z terminem płatności – 60 dni otrzyma 5 pkt

Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Rozdział 17. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne
i prawne;

c) Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.  U.  2015 poz.  2164 j.t.  z  późn.  zm.),  po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieszcza  informacje,
o których mowa wyżej w pkt 1, również na stronie internetowej Zamawiającego www.zoz.net.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający  zawiera  umowę  z  Wykonawcą  w  sprawie  zamówienia  publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych w 
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze oferty,  jeżeli 
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane Wykonawcy faksem lub 
drogą e-mail, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 
Jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w inny sposób niż 
wyżej  wymieniony  Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w 
terminie  10  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia,  a  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
została złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może  zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego przed upływem w/w terminów. 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art.  94 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzania 
ich  ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia  postępowania,  o  których 
mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t. z późn.  
zm.).

Rozdział 18. Środki ochrony prawnej

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 
przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).
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2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi kon-
kursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówie-
nia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepi-
sów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:
a) Odwołanie wnosi się:

w  terminie  10  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób

b) Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  wobec  postanowień  SIWZ, 
wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 ppkt. a) i b) wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia, w który powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można  było  powziąć  wiadomość  o okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego 
wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiające-
go podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisa-
ne bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu.

8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
9. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu.  Domniemywa  się,  iż  Zamawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią  odwołania 
przed  upływem terminu  do jego wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego  kopii  nastąpiło  przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skar-
ga do sądu.

a) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wyko-
nania czynności  przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,  termin 
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

b) Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zama-
wiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orze-
czenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skar-
gi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesie-
niem.
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c) W terminie  21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić  do toczącego się postępowania.  Do 
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

d) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub 
zmianę orzeczenia w całości lub w części.

e) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żą-
dania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Rozdział 19.  Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamó-

wienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 20. Tryb udzielania wyjaśnień

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po 
upływie  terminu  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosków 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje  Wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  bez  ujawnienia  źródła  zapytania,  oraz 
zamieszcza na  stronie internetowej www.zoz.net.pl.
W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert 
zmienić treść Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.  Dokonaną zmianę Specyfikacji 
Zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano 
Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  zamieszcza  na  stronie  internetowej 
www.zoz.net.pl.
Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji,  informacji  o niekompletnej  procedurze lub 
sprostowania,  drogą  elektroniczną,  zgodnie  z  formą  i  procedurami  wskazanymi  na  stronie 
internetowej określonej w dyrektywie.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian  w  ofertach,  Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  i  informuje  o  tym 
Wykonawców,  którym  przekazano  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz 
zamieszcza informację na stronie internetowej  www.zoz.net.pl. Przepis art.  38 ust.  4a Ustawy 
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Prawo zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio.

        Sporządził: Zatwierdził:
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  kompleksowej  usługi  w  zakresie  utrzymania 
czystości  z  uwzględnieniem  dezynfekcji  powierzchni  w  obiektach  Zespołu  Opieki 
Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.,  transportu  wewnątrzszpitalnego,  usług 
pomocniczych w oddziałach Szpitala oraz obsługi pomieszczeń dystrybucji posiłków. 

Wymagany zakres usług i obowiązków szczegółowo określono w Załączniku nr 1.1 do SIWZ.

Przy wykonaniu prac Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania podziału pomieszczeń 
szpitala na strefy higieniczne I, II, III, IV określone w Załączniku nr 1.2 do SIWZ.

Wymagania w stosunku do środków myjących i dezynfekcyjnych stanowi  Załącznik nr  1.3
do SIWZ.

Wykaz   obiektów   objętych   kompleksowym   utrzymaniem  czystości zawiera Załącznik nr 2 
do SIWZ.

Pod pojęciem świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości rozumie się kompleksowe,
całodobowe,  również  w  dni  wolne,  soboty,  niedziele  i  święta  utrzymanie  czystości  oraz 
dezynfekcji pomieszczeń zgodnie z Planem Higieny stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

1. Sprzątanie  ma  być  prowadzone  efektywnie  i  sprawnie.  Nie  może  kolidować  z 
wypełnianiem czynności personelu medycznego, administracyjnego, technicznego lub 
też być uciążliwe dla pacjentów.

2. Wykonawca zapewni w cenie usługi:
 środki dezynfekcyjne do powierzchni oraz dezynfekcji dłoni,
 środki czystościowe,
 worki na odpady szpitalne i odpady pozostałe (zgodnie z przyjętą instrukcją worki w 

kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, czarnym),
 sprzęt i urządzenia do wykonywania usługi,
 mydło i ręczniki jednorazowe,
 papier toaletowy,
 środki ochrony osobistej pracowników Wykonawcy,

4. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania  kontrolnych badań mikrobiologicznych.
Badania  mikrobiologiczne  sprzątanych  powierzchni  będą  przeprowadzone  przez 
Zamawiającego. Badania mikrobiologiczne Zamawiający wykonuje na własny koszt. 
W przypadku obecności drobnoustrojów patogennych kolejne badania, aż do uzyskania 
wyniku  stwierdzającego  brak  drobnoustrojów  patogennych  będą  wykonywane  przez 
Zamawiającego  na  koszt  Wykonawcy.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do 
decydowania o terminie i miejscu pobrania wymazów mikrobiologicznych w obecności 
przedstawiciela Wykonawcy.
Zamawiający może wykonać badania mikrobiologiczne u personelu Wykonawcy – np. 
badanie rąk personelu, w sytuacjach uzasadnionych z epidemiologicznego i klinicznego 
punktu widzenia w czasie przeprowadzania dochodzeń epidemiologicznych – na koszt 
Zamawiającego.  W przypadku  badań potwierdzających  zagrożenie  epidemiologiczne  i 
kliniczne, kolejne badania, aż do wykluczenia będą wykonywane na koszt Wykonawcy. 
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5. Konsekwencje  zastrzeżeń  i  decyzji  wydanych  przez  Stację  Sanitarno  – 
Epidemiologiczną  dotyczące czystości i prawidłowości prowadzenia dezynfekcji ponosi 
Wykonawca.

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  jakości  świadczonych  usług  za 
pośrednictwem kierowników  komórek  organizacyjnych  oraz  Zespołu  ds.  Zakażeń 
Szpitalnych i Pielęgniarki Epidemiologicznej.

7. Wykonawca jest zobowiązany w czasie świadczenia usług do  przestrzegania Ustawy 
o  Prawach  Pacjenta,  Rzeczniku  Praw  Pacjenta,  regulaminu  organizacyjnego  i  
porządkowego  Zamawiającego,  zachowania  tajemnicy  służbowej   i  handlowej. 
Pracownikom nie wolno udzielać informacji   o stanie zdrowia  pacjenta, dostarczać 
leków, i żywności bez wiedzy i zgody lekarza lub pielęgniarki.

8. W  czasie  wykonywania  czynności  w  oddziale  pracownicy  Wykonawcy  mają 
obowiązek ściśle współpracować z pielęgniarką/położną oddziałową, jej zastępczynią lub 
pielęgniarką/położną odcinkową.
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Załącznik nr 1.1 do SIWZ

WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZAKRES USŁUG

Sprzątanie - Proces, który ma na celu utrzymanie w czystości oraz uniknięcie gromadzenia się 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, substancje organiczne) wraz z biologicznymi czynnikami 
chorobotwórczymi.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokumentowania  czynności  mycia  i  dezynfekcji 
pomieszczeń na kartach kontroli utrzymania czystości – Załącznik nr 12 do SIWZ. 
Karty kontroli utrzymania czystości przechowywane będą u Wykonawcy przez cały okres 
trwania umowy i zostaną udostępnione na każde wezwanie Zamawiającego.  

1. Świadczenie  usług  odbywać  się  będzie  własnymi  pracownikami,  własnym  sprzętem, 
własnymi środkami czystości oraz preparatami dezynfekującymi Wykonawcy.

2. Pracownicy  Wykonawcy  zobowiązani  są  do  stosowania  i  przestrzegania  obowiązujących 
procedur  utrzymywania  czystości  oraz  stosowania  odzieży  ochronnej  adekwatnej  do 
wykonywanych czynności.

3. Wykonawca  musi  być  wyposażony  w  dostateczną  ilość  i  odpowiedni  rodzaj  sprzętu 
niezbędnego  do wykonywania  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca  jest  zobowiązany do 
przedstawiania spisu maszyn, za pomocą których będzie  wykonywana usługa sprzątania.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich czynności mycia i dezynfekcji 
na drukach wewnętrznych Zamawiającego. Zamawiający udostępni druki Wykonawcy.

5. Wykonawca musi być wyposażony w dostateczną ilość odpowiednich wózków serwisowych 
tzw. „wózków sprzątacza” do mycia i dezynfekcji, wózków transportowych na odpady oraz 
materiały czyste  i  brudne,  środków myjących,  dezynfekcyjnych,  myjąco-dezynfekcyjnych, 
mopów, (poddawanych dezynfekcji i praniu) oraz ścierek jednorazowych. 
Wózki będące w posiadaniu Zamawiającego zostaną przekazane do użytkowania Wykonawcy 
na czas trwania umowy.
Wykonawca na własny koszt zamontuje systemy dozujące w brudownikach i pomieszczeniu 
przeznaczonym do mycia i dezynfekcji wózków transportu wewnątrzszpitalnego w ilości 13 
szt.

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę przy użyciu wózków, które wykonane są z 
tworzywa sztucznego, aluminium, stali szlachetnej;
Wymiary wózka szerokość do 121 cm, głębokość do 57 cm, wysokość do 112 cm.
W skład wózka wchodzą minimum następujące elementy: 
 elementy zabezpieczające narożniki wózka przed uszkodzeniem, 
 łączniki do mocowania podpory dla worków na odpady, 
maszty z możliwością regulacji położenia kuwet, 
 trzy kuwety o pojemności do 15 l, 
 dwie kuwety o pojemności do 5 l, 
wiaderka - do powierzchni górnych w kolorach niebieski, żółty, 
 jedną pokrywę z uszczelką do hermetycznego zamykania pojemników, jedną pokrywę w 

kolorze czerwonym bez uszczelki z przeznaczeniem do magazynowania mopów brudnych
 ramę na worki 2 x 70 l lub 1 x 120 l,
 uchwyt na kije i akcesoria dodatkowe

7. Wykonawca do wykonania usługi musi dysponować sprzętem w postaci minimum:
 szorowarka – 1 szt.
 polerka – 1szt.
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 maszyna szorująco – zbierająca, automat bateryjny – 1 szt.
 odkurzacz „sucho-mokro” - 1 szt.
 parownica – 3 szt.
 urządzenie do zamgławiania pomieszczeń – 1szt.

8. Każdy pracownik ekipy sprzątającej zobowiązany jest do zachowania odpowiedniego reżimu 
sanitarnego  określonego  w  stosownych  przepisach  i  zarządzeniach  własnych,  w 
szczególności:

a) stosowania metod i procedur utrzymania czystości
b) stosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi do sprzątania
c) współpracy z personelem medycznym
d) noszenia odzieży i obuwia ochronnego oraz identyfikatorów

9. Osoby  sprzątające  pomieszczenie  o  zaostrzonym  reżimie  sanitarnym  zobowiązane  są 
przestrzegać takich samych zasad higieny jak personel medyczny, który tam pracuje (zmiana 
obuwia,  wierzchniej  części  odzieży,  maski  i  czapki  na  głowę,  dezynfekcja  rąk).  W 
pomieszczeniach  o  zaostrzonym  reżimie  (Blok  operacyjny,  sala  cięć,  trakt  porodowy) 
pracować będzie  ciągle  wyznaczony  ten  sam personel.  W przypadku  zmiany  pracownika 
wymagane  jest  zgłoszenie  zmiany  pielęgniarce  oddziałowej  lub  kierownikowi  komórki 
organizacyjnej.

10.Osoby wchodzące na salę operacyjną, salę cięć, trakt porodowy ze sprzętem traktowane są 
jako „czyste”, a po skończonej dezynfekcji jako „brudne”. 

11.Pomieszczenia podlegające sprzątaniu muszą być utrzymane w bieżącej czystości niezależnie 
od  wymagań  szczegółowych.  Bez  zwłoki  należy  sprzątać  powierzchnie  z  widocznymi 
zabrudzeniami, niezależnie od częstotliwości sprzątania. Należy przeprowadzić dezynfekcję 
średniego  stopnia  preparatem  o  spektrum  B,  F,  V,  Tbc  po  uprzednim  usunięciu,  nie 
dopuszczając  do  rozprzestrzeniania  się  substancji  i  poszerzania  miejsca  zanieczyszczenia 
powierzchnię  po  każdym  zanieczyszczeniu  lub  podejrzeniu  zanieczyszczenia  materiałem 
biologicznym (np. krwią, płynami ustrojowymi, drobnoustrojami itp.)

12.Sprzęt  do  sprzątania  ma  zapewnić  skuteczne  i  szybkie  usuwanie  zanieczyszczeń  oraz 
eliminować możliwość przenoszenia drobnoustrojów do kolejno sprzątanych pomieszczeń, w 
tym  celu  należy  stosować  mechaniczny  sprzęt  do  czyszczenia  lub  wózki  do  ręcznego 
sprzątania odpowiednio wyposażone do potrzeb strefy zagrożenia.

13. Szczotki klozetowe powinny być przechowywane na sucho bez środka dezynfekcyjnego i 
utrzymywane w bieżącej czystości.

14. Sprzątanie  kompleksowe jest  to  gruntowne sprzątanie  całego pomieszczenia,  wszystkich 
powierzchni poziomych i pionowych oraz znajdującego się w nim wyposażenia, sprzętu – z 
odsunięciem od ścian.

15. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego sprzątania po remoncie, a także w razie 
awarii, np. zalania pomieszczenia wodą itp.

16. Konserwacja podłóg tj. kompleksowe wyczyszczenie z położeniem polimeru, powinna być 
przeprowadzona przy sprzątaniu kompleksowym nie rzadziej niż raz na pół roku.

17. Sale operacyjne, sala cięć, trakt porodowy powinny być utrzymane w czystości w czasie 
zabiegu operacyjnego, między zabiegami i po zakończonych zabiegach.

18. Pomieszczenia,  w  których  była  prowadzona  akcja  ratunkowa  podlegają  każdorazowo 
sprzątaniu po zakończeniu akcji reanimacyjnej. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania procedur i instrukcji obowiązujących ZOZ 
w Świętochłowicach Sp. z o.o. w  oraz przeszkolenia swoich pracowników w zakresie ich 
znajomości.

20. Wykonawca  w  miejscach  podwyższonego  ryzyka  zobowiązany  jest  do  stosowania 
parownicy.

21. Wykonawca ze swojej strony wyznaczy osobę / osoby do nadzoru wykonywanej usługi i 
kontaktu z wyznaczoną osobą ze strony Zamawiającego.
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22. Pracownik  Wykonawcy zobowiązany jest  do zgłaszania  wyjścia  z  oddziału  Pielęgniarce 
Oddziałowej a w godzinach popołudniowych Pielęgniarce Odcinkowej. 

23. Wykonywanie  czynności  w sytuacja  awaryjnych  nieprzewidzianych  planem zgodnych  z 
zakresem  przedmiotowych  usług,  po  wyznaczonych  godzinach,  w  razie  potrzeby,  na 
wyraźne polecenie upoważnionego personelu medycznego Zamawiającego. 

24. Do czyszczenia  brudnej  powierzchni  i  pomieszczeń  należy użyć  środków czyszczących, 
detergentów usuwających zabrudzenia, które ułatwiają zmywanie a jednocześnie nie niszczą 
powierzchni.

25. Dobór  i  przeznaczenie  preparatów  musi  zostać  zaakceptowany  przez  Pielęgniarkę 
Epidemiologiczną.

26. Zakres działania preparatów należy dostosować do występującego skażenia lub podejrzenia 
zanieczyszczenia danej powierzchni

27. Zmiana asortymentu preparatów dezynfekcyjnych może nastąpić z uzasadnionych powodów 
przez  Zamawiającego  lub  przez  Wykonawcę  po  uzgodnieniu  z  Pielęgniarką 
Epidemiologiczną.

28. Mopy  muszą  być  codziennie  poddane  procesowi  dezynfekcji  i  prania  na  koszt  własny 
Wykonawcy. 

29. Wózki po codziennym sprzątaniu muszą być zdezynfekowane i umyte oraz przechowywane 
„na sucho”.

30. Dokonanie natychmiastowej usługi zamgławiania wg potrzeb po uprzedniej informacji przez 
Pielęgniarkę Epidemiologiczną lub osobę przez nią upoważnioną.  

31. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia profesjonalnych wycieraczek zatrzymujących 
wodę i zanieczyszczenia w ilości minimum 10 szt. o wymiarach min.  140 cm x 70 cm.  
Serwisowanie wycieraczek należy do Wykonawcy.

32. Podczas  wykonywania  mycia  podłóg  wykonawca  musi  stosować  znaki  ostrzegawcze 
„uwaga mokra podłoga”.

33. Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania dozowników ściennych, podajników 
i  wkładów w zależności  od  strefy czystości  i  zgodnie  z  zapotrzebowaniem zgłoszonym 
przez upoważniony personel Szpitala. Zamawiający posiada 253 dozowniki typu Dermados 
oraz 93 dozowniki innych typów. Dokładne zestawianie dozowników Wykonawca otrzyma 
po podpisaniu Umowy.

34. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie doposaży Zamawiającego w dozowniki 
na środki do mycia i dezynfekcji rąk, podajniki na ręczniki jednorazowe, podajniki na papier 
toaletowy  w  ilości:  30  szt.  dozowników  na  mydło,  24  szt.  podajników  na  ręczniki 
papierowe, 16 szt. podajników na papier toaletowy.  Po zakończeniu umowy dozowniki i 
podajniki przejdą na własność Zamawiającego.

35. Wykonawca zapewni  mopy ilości  odpowiedniej  tak,  aby zapewnić  wymianę  po każdym 
sprzątaniu  (1  mop  -  20-30m²).  Ilość  mopów  i  jednorazowych  ściereczek  musi  być 
dostosowana do ilości pomieszczeń i rodzaju sprzątanych powierzchni. 

36. Powierzchnie  i  sprzęty  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  muszą  być  myte,  czyszczone  i 
pielęgnowane preparatami do mycia i konserwacji wyżej wymienionego sprzętu.

Czynności pomocnicze przy obsłudze medycznej:

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Przynoszenie, wynoszenie (na polecenie personelu medycznego), opróżnianie, dezynfekcja i 

mycie pojemników z wydalinami (kaczki, baseny, miski nerkowate, pojemniki na dobową 
zbiórkę moczu, miski do mycia chorych, ssaki).

2. Dezynfekcja i mycie butów operacyjnych w blokach operacyjnych.
3. Układanie czystej bielizny asortymentowo w zamykanych szafach. 
4. Zbieranie  i  transport  odpadów  komunalnych  i  medycznych  z  oddziałów  do  miejsc  ich 
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składowania  na  terenie  komórek  organizacyjnych  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w 
Świętochłowicach  Sp.  z  o.o.  w  odpowiednio  oznakowanych,  zamkniętych  pojemnikach 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Pomoc w transporcie pacjentów.
6. Transport płynów infuzyjnych, materiałów opatrunkowych z apteki na oddziały.
7. Transport materiału do badań i z laboratorium.
8. Obsługa punktów przyjęć posiłków obejmująca przygotowanie wózka do posiłków, odbiór 

brudnych naczyń, mycie brudnych naczyń, obsługa urządzeń do mycia i dezynfekcji naczyń, 
mycie  i  dezynfekcja  lodówek,  utrzymanie  bieżącej  i  gruntownej  czystości  w  punktach 
przyjęcia posiłków.  

Wymogi sanitarne dotyczące utrzymania czystości w pomieszczeniach

1. Usługa utrzymania czystości winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi wymogami 
sanitarnymi  i higienicznymi oraz technologią i warunkami obowiązującymi  w placówkach 
służby zdrowia, z zastosowaniem środków i preparatów posiadających wymagane na mocy 
przepisów atesty oraz dopuszczenia.

2.  Usługa  utrzymania  czystości  winna  być  świadczona  we  wszystkie  dni  łącznie  z  dniami 
wolnymi od pracy (sobota, niedziela i dni świąteczne) w zależności od specyfiki oddziałów. 
W pozostałych pomieszczeniach będących przedmiotem zamówienia tj.: w pomieszczeniach 
Poradni Specjalistycznych nr 1 i nr 2, Pracowni (RTG, TK, USG, EKG, EEG i pozostałych),  
ORPA  usługa utrzymania czystości powinna być świadczona w dni robocze od poniedziałku 
do piątku.

3. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie:
a)  zapewnienie  świadczenia  usługi  na  wszystkich  oddziałach  szpitalnych  oraz  ZOL-u w 

godzinach od 6:00 do 22:00,
b)  codzienne  sprzątanie  pomieszczeń  biurowych  (w  dni  powszednie)  może  nastąpić  po 

godzinie 15:00; wyjątek stanowi pomieszczenie Kasy, pomieszczenie Informatyków oraz 
pomieszczenie  Inspektora  Informacji  Niejawnych,  które  można  sprzątać  w  godzinach 
ustalonych  z  w/w  komórkami  i  w  obecności  pracownika.  Po  zakończonym  procesie 
sprzątania  pracownik  Wykonawcy  zobowiązany  jest  do  uzbrojenia  systemu  ochrony 
budynku. 

c) czynności związane z utrzymaniem czystości (sprzątanie, mycie, nakładanie polimerów, 
konserwacja) na klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych mogą być wykonywane 
w godzinach 22.00-6.00 po wcześniejszym ustaleniu tego z Zamawiającym.

d) zapewnienie świadczenia usługi w pomieszczeniach magazynu i depozytu 3x w tygodniu 
i w razie potrzeby.

e)  zapewnienie  świadczenia  usługi  całodobowo  na  Izbie  Przyjęć  –  1  osoba,  Bloku 
Operacyjnym – 1 osoba, Trakcie Porodowym wraz z Salą Cięć – 1 osoba.

4. Sprzątanie sal chorych, gabinetów zabiegowych, ciągów komunikacyjnych na oddziałach nie 
może obywać się:
a) przed godz. 6:00 rano oraz po godz. 22:00.
b) podczas rozdawania i spożywania posiłków.
c) podczas wykonywania wizyty lekarskiej.
d) podczas wykonywania zabiegów u pacjentów.
za wyjątkiem wyraźnego polecenia ze strony Zamawiającego.

Postępowanie z odpadami medycznymi

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  postępowania  z  odpadami  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami
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2. Wszystkie  odpady medyczne  powinny być  segregowane  w miejscach  powstawania  przez 
personel Zamawiającego.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażania pojemników na odpady w worki foliowe w 
kolorach zgodnych z obowiązującą procedurą Zamawiającego.

4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wyposażenia  zewnętrznych  pojemników  na  odpady 
znajdujących się na terenie szpitala w worki foliowe zgodnie z zapotrzebowaniem

Rodzaj odpadu Kolor worka

Odpady medyczne o kodzie 18 01 04
Niebieski

Pojemność: 35l, 60l, 240l
Odpady medyczne o kodzie 18 01 02*
                                              18 0103*

Czerwony
Pojemność: 35l, 60l, 120l, 240l

Odpady medyczne o kodzie 18 01 06* 
Żółty 

Pojemność: 35l, 60l

Odpady  komunalne  pochodzące  ze  strefy 
administracyjno-biurowej  oraz  z  sal  chorych  (za 
wyjątkiem izolatek), ciągów komunikacyjnych, 
Kosze zewnętrzne na terenie szpitala 

Czarny
Pojemność: 35l, 60l, 120l

5. Worki  na  odpady  powinny  być  umieszczone  na  stelażu  lub  w  sztywnym  pojemniku  i 
wywinięte  w  taki  sposób,  aby  ich  górna  wywinięta  krawędź  (około  20cm)  nie  uległa 
skażeniu.

6. Pojemniki lub worki na odpady należy wymieniać na nowe po napełnieniu do 2/3 objętości, 
jednak nie rzadziej niż dwa raz dziennie lub w razie potrzeby.

7. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego 
użytku.

8. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemników należy go umieścić w innym, większym, 
nieuszkodzonym worku lub pojemniku.

9. Transport wewnątrzzakładowy od miejsca powstawania do odbioru powinien odbywać się 
specjalnie  przeznaczonymi  do  tego  celu  wózkami  transportowymi  gwarantującymi 
maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu zgodnie z cytowanymi rozporządzeniami.

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  i  wykonania  Procedury  szczegółowego 
postępowania z odpadami medycznymi obowiązującej w placówce Zamawiającego. 

11.Odpady medyczne  o  kodach  10 01 02*,  10  01  03*,  10  01  06* muszą  być  zaopatrzone 
metryczką identyfikującą zawierającą:

- kod odpadu
- miejsce wytwarzania odpadu
- data zamknięcia. 

Pracownicy Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  profesjonalnej  organizacji  strukturalnej 
zespołów sprzątających i zespołów wykonujących usługi.

2. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób potrzebnych do świadczenia usługi. Do końca 
każdego miesiąca wykonywania usługi Wykonawca dostarczał będzie Zamawiającemu grafik 
prac na następny miesiąc ze wskazaniem osób, którym prace zostaną powierzone.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do utworzenia  zespołu  do  sprzątania  Bloku  Operacyjnego, 
Traktu Porodowego wraz z Salą Cięć w taki sposób, aby ekipa ta posiadała  odpowiednie 
kwalifikacje i była ekipą stała (niezmienną) na czas trwania usługi.

4. Wykonawca  zapewni  jednolity  sposób  umundurowania  i  identyfikacji  pracowników 

24/81



świadczących usługę.
5. Wykonawca  odpowiada  za  szkody  w  mieniu  i  na  osobach  powstałe  w  wyniku  czynu 

niedozwolonego, z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w 
umowie chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. Wykonawca odpowiada za własne działanie lub zaniechanie osób, którym powierzył lub za 
pomocą, których wykonuje przedmiot umowy.

7. Pracownikom nie wolno udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta, dostarczać leków i 
żywności bez wiedzy i zgody lekarza lub pielęgniarki. W czasie wykonywania czynności na 
oddziale  pracownicy Wykonawcy mają  obowiązek ściśle  współpracować z pielęgniarką  – 
oddziałową, jej zastępczynią lub pielęgniarką – dyżurną.

8. Wykonawca zobowiązany jest do szkolenia pracowników wykonujących usługi utrzymania 
czystości oraz sprawowania stałego nadzoru nad jakością wykonywanych usług. Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu kserokopie  listy obecności z tych szkoleń.

9. Pracownicy Wykonawcy muszą być regularnie i na bieżąco szkoleni. Doskonalenie personelu 
powinno być przeprowadzone w dwóch formach na stanowiskach pracy, jako: 
 Szkolenie  adaptacyjne  –  dla  nowo  zatrudnionych  pracowników,  wprowadzenie  na 

stanowiska pracy i zapoznanie się z obowiązującymi procedurami, zaleceniami 
 Szkolenie  dokształcające  –  uaktualniające  wiedzę  i  doskonalące  umiejętności 

praktyczne.
Kserokopie potwierdzeń odbycia szkoleń zostaną udostępnione na prośbę Zamawiającego.

Kontrola

.1 Zamawiający  będzie  wykonywał  kontrolę  należytego  wykonania  usługi  zgodnie  z  planem 
higieny zaproponowanym przez  Wykonawcę i  zaakceptowanego przez  Zamawiającego  na 
bieżąco w obecności przedstawiciela Wykonawcy nie rzadziej niż 1x w miesiącu i w razie 
potrzeby. 

.2 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  reagowania  na  zmiany  zasad  i  zaleceń 
sanitarnych  dotyczących  rodzajów  stężeń  środków  do  dezynfekcji  sprzętu,  pomieszczeń; 
zasad postępowania z materiałem skażonym i innych postępowań normujących wykonanie 
przedmiotu umowy. 

.3 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  powierzania  wykonywania  przedmiotu  zamówienia 
osobom, które muszą być przeszkolone w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, muszą 
posiadać  obowiązujące  badania  i  szczepienia  ochronne  oraz  kwalifikacje  niezbędne  do 
prawidłowego  wykonywania  powierzonych  zadań  (dotyczy  również  kadry  nadzorującej 
Wykonawcy).

.4 Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  w  związku  z  wykonywaniem 
usług.

.5 Konsekwencje  zastrzeżeń  i  decyzji  dotyczących  przedmiotu  zamówienia  wydanych  przez 
Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną,  PIP,  Straż  Pożarną  dotyczące  obiektów  będących 
przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.
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Załącznik nr 1.2 do SIWZ

PODZIAŁ POMIESZCZEŃ SZPITALA NA STREFY HIGIENICZNE

1. Właściwa organizacja systemu utrzymania czystości wiąże się ściśle z podziałem na strefy 
higieniczno - sanitarne.

2. W środowisku szpitala wyróżniamy trzy obszary: medyczny, techniczny, administracyjno - 
gospodarczy.

3. W ramach obszarów występują cztery strefy:
STREFA I – czystości ciągłej
STREFA II - ogólnej czystości  
STREFA III - czystości zmiennej 
STREFA IV - ciągłego skażenia 

STREFY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE 
W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

STREFA I STREFA II STREFA III STREFA IV

CZYSTOŚCI 
CIĄGŁEJ

OGÓLNEJ
CZYSTOŚCI

CZYSTOŚCI 
ZMIENNEJ

CIĄGŁEGO 
SKAŻENIA

WOLNY OD FLORY 
PATOGENNEJ

POZBAWIONY 
RYZYKA

NISKIEGO RYZYKA

Magazyny zasobów czystych 
(apteka, oddziały)
Magazyn materiałów sterylnych 

Korytarze wewnętrzne
Windy
Klatki schodowe
Klatki ewakuacyjne
Biura
Magazyn
Sale konferencyjne
Szatnie
Dyżurki lekarskie
Dyżurki pielęgniarskie

Sale chorych
Sale pobytu dziennego
Gabinety diagnostyki nieinwazyjnej 
(RTG, EEG, USG, EKG, pracownie 
fizjoterapii  i fizykoterapii)
Sale gimnastyczne
Poradnie i gabinety specjalistyczne

Blok operacyjny
Trakt porodowy
Gabinety zabiegowe
Pracownia endoskopii górnego i 
dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego
Stanowiska intensywnej opieki
Stanowisko intensywnej terapii
Sale pooperacyjne
Sale Patologii Noworodka
Izolatki

Toalety i łazienki
Brudowniki
Pomieszczenia składowania 
odpadów, brudnej bielizny

STREFA 
DOTYKOWA

STREFA 
BEZDOTYKOWA

STREFA 
DOTYKOWA

STREFA 
BEZDOTYKOWA

Mycie oraz dezynfekcja niskiego 
stopnia

Mycie
Mycie oraz 
dezynfekcja 

niskiego stopnia
Mycie

Mycie oraz 
dezynfekcja 

średniego stopnia

Mycie oraz 
dezynfekcja 

niskiego stopnia

Mycie oraz dezynfekcja 
średniego stopnia

Preparaty o spektrum B,F oraz V-
osłonkowe HBV, HCV, HIV

Profesjonalny detergent

Preparaty o 
spektrum B,F oraz 

V-osłonkowe HBV, 
HCV, HIV

Profesjonalny 
detergent

Preparaty o 
spektrum B,F,V, 

Tbc wirusy 
osłonkowe i 

nieosłonkowe

Preparaty o 
spektrum B,F oraz 

V-osłonkowe 
HBV,HCV,HIV

Preparaty o spektrum B,F,V, Tbc 
wirusy osłonkowe i nieosłonkowe

Z uwagi na organizację pracy, zalecany jest proces jednoetapowy, wykonywany przy użyciu preparatu myjąco-dezynfekującego nie wymagającego spłukiwania

W przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym (krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz, kał, plwocina, treść żołądkowa) dezynfekcja średniego stopnia 
B,F,V Tbc wykonywana po uprzednim usunięciu materiału biologicznego za pomocą higroskopijnego materiału jednorazowego (lignina, ręcznik papierowy)

W przypadku wystąpienia bakterii przetrwalnikujących zamawiający wymaga zastosowania preparatów sporobójczych formie roztworu roboczego – nie dłużej niż 
15 minut / gotowych do użycia chusteczek – nie dłużej niż 5 minut.

Mycie i dezynfekcja windy po przewiezieniu zwłok będzie wykonywane przez ekipę sprzątającą z oddziału, z którego przewożono zwłoki.
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Załącznik nr 1.3 do SIWZ

WYMAGANIA WOBEC ŚRODKÓW MYJĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH

Zamawiający  wymaga  stosowania  preparatów  myjących  i  konserwujących  podłogi,  myjąco-
dezynfekcyjnych  i  dezynfekcyjnych  oraz  preparatów  do  mycia  rąk  spełniających  określone 
poniżej kryteria.

Środki dezynfekcyjne  
1. Środki dezynfekcyjne powinny być oznakowane znakiem CE lub posiadać wpis do Rejestru 

Wyrobów Medycznych lub potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w 
Urzędzie Rejestracji Produktów leczniczych Wyrobów Medycznych i produktów biobójczych 
(zgodne jest to z Ustawą z dnia 20.05.2010r. – Ustawa o Wyrobach Medycznych Dz. U. 2017 
poz.  211  j.t.)  Preparaty  dezynfekcyjne  klasyfikowane  jako  produkty  biobójcze  muszą  być 
dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi  przepisami,  a  w szczególności  posiadać 
pozwolenie  na  obrót  produktem biobójczym   -  Ustawa  z  dnia  09.101.2015  o  produktach 
biobójczych (Dz. U. 2015, poz. 1926, tom 1)

2. Do dezynfekcji powierzchni nie należy stosować preparatów z formaldehydem i preparatów 
zawierających aldehyd glutarowy oraz chlorowych (z wyjątkiem sanitariatów i brudowników).

3. Preparatów  dezynfekcyjnych  w  sprayu  używać  tylko  do  małych,  trudno  dostępnych 
powierzchni  (bez  aldehydu  glutenowego).  Do  szybkiej  dezynfekcji  powierzchni  stosować 
chusteczki alkoholowe i bezalkoholowe.

4. Preparaty dezynfekcyjne powinny charakteryzować się następującymi cechami: 
-  szerokim  zakresem  działania  dezynfekcyjnego  w  niskich  stężeniach  i  krótkim  czasie 

eliminacji  lub  inaktywacji  drobnoustrojów  mogących  stanowić  zagrożenie 
epidemiologiczne, zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych stref czystości;

-  aktywnością  w obecności  różnych  zanieczyszczeń  występujących  w  praktyce  medycznej 
takich  jak:  tkanki,  krew,  płyny  ustrojowe,  wydzieliny,  wydaliny,  pozostałości  leków- 
dotyczy środków dedykowanych do powierzchni zanieczyszczonych organicznie;

- brak szkodliwego działania w stosunku do pracowników i pacjentów;
-  powinny  posiadać  przyjemne  cechy  użytkowe  –  brak  przykrego  zapachu  z  wyjątkiem 

preparatów na bazie chloru;
-  bezpieczne  dla  dezynfekowanych  powierzchni  –  nie  powinny  powodować  matowienia, 

korozji, przebarwień, pogorszenia funkcjonalności;
- brak właściwości alergennych przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta. 

5. Preparaty dezynfekcyjne muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w miejscu 
chłodnym i suchym, niedostępne dla osób niepowołanych, pod zamknięciem, etykieta w języku 
polskim.

6. Roztwory  robocze  preparatów  dezynfekcyjnych  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z 
zaleceniem producenta, a na pojemniku do dezynfekcji zawarte następujące informacje: nazwę 
preparatu,  stężenie  roztworu,  datę  przygotowania  roztworu  (podać  godzinę  w  przypadku 
roztworów nietrwałych),  nazwisko  osoby przygotowującej  roztwór.  Roztwór  roboczy  musi 
znajdować się pod przykryciem. Osoba przygotowująca roztwór roboczy musi być wyposażona 
w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Zaopatrzenie pracowników w środki ochrony 
indywidualnej należy do Wykonawcy. 

7. Wymagania dotyczące preparatu do dezynfekcji rąk:  
-  preparat  do  higienicznej  i  chirurgicznej  dezynfekcji  rąk  do  obszaru  medycznego  o 

natychmiastowym i przedłużonym działaniu,
- aktywny w stosunku do bakterii (włącznie z prątkami gruźlicy), grzybów, Adeno, Polio,
- nie zawiera chlorheksydyny 

27/81



- zalecany dla osób o wrażliwej skórze 
- zawierający pantenol oraz witaminę E
- zawierający min 89g etanolu.
- pozytywna opinia i pozwolenie Ministra Zdrowia
Zamawiający  w chwili  obecnej  posiada  dozowniki  głównie  typu  Dermados.  W przypadku 
preparatów  niekompatybilnych  z  posiadanymi  przez  Zamawiającego  typami  dozowników, 
Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu odpowiednie dozowniki.  

8. Wymagania dotyczące preparatu do mycia rąk w strefie usług medycznych - Preparat myjący 
do chirurgicznego i higienicznego mycia dłoni:
- zapewniający doskonałe pokrycie skóry,
- przyjazny dla skóry
- neutralna dla skóry wartość pH 5,0
- przetestowany dermatologicznie
- produkt zgłoszony do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach
Zamawiający  w chwili  obecnej  posiada  dozowniki  głównie  typu  Dermados.  W przypadku 
preparatów  niekompatybilnych  z  posiadanymi  przez  Zamawiającego  typami  dozowników, 
Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu odpowiednie dozowniki.  

Wykaz preparatów do mycia i dezynfekcji  powierzchni dużych i małych 

Lp. Opis  produktu

1
Preparat na bazie aktywnego tlenu ( substancja aktywna nadwęglan sodu) do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu  
medycznego czystych i zanieczyszczonych organicznie. Zakres działania B i  F zgodnie z normą PN EN 16615 , V, Tbc,  
Spory - Clostridium difficile w czasie do 15 minut.  

2. 

Preparat chlorowy. W tabletkach, o obojętnym PH6,5 – 7,5 dla 1% roztworu roboczego. Działający na bakterie, wirusy,  
grzyby,  Tbc  przeznaczony  do  dezynfekcji  dużych  powierzchni  zmywalnych,  również  obciążonych  materiałem 
organicznym jak i służący do zalewania plam krwi. 
Spektrum działania- B,  Tbc (Mycobacterium tuberculosis),F,V (Adeno,  Rota,  Polio) Czas działania-  15min.   Max. 
stężenie aktywnego chloru w roztworze- do 2000ppm
Posiadający potwierdzone działanie na Clostridium difficile (w warunkach brudnych).

3.
Chusteczki myjąco-dezynfekcyjne-sporobójcze, przeznaczone do wszystkich powierzchni w tym powierzchni wyrobów 
medycznych oraz sprzętu medycznego., nasączone nadtlenkiem wodoru  . Zakres działania B i F Zgodnie z normą PN 
EN 16615 ,TBC,S- Clostridium difficile w czasie do 5 minut.

4.
Preparat   w  piance  do  dezynfekcji  sprzętów  medycznych  wrażliwych  na  działanie  alkoholi..  Nie  zawierający 
aldehydów. Spektrum działania: B i F zgodnie z PN EN 16615,TBC V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) w czasie do 5  
minut.

5.
Preparat do mycia i dezynfekcji  powierzchni, wyrobów i wyposażenia medycznego, na bazie QAV . Zakres działania –  
B i  F  zgodnie z normą PN EN  16615.  V (HBV, HCV, HIV,  rota wirusy )-w czasie do 30  minut .

6.
Preparat  alkoholowy , przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Czas 
działania: B i F Zgodnie z PN EN 16615,  Tbc, HIV,HBV,HCV, Adeno, Rota-  do 1 minuty. Preparat nie zawierający  
pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów

7.
Gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe o właściwościach myjąco dezynfekcyjnych. Zawierające Czwartorzędowe  
związki  amonowe (Odpowiednie  do stosowania  na wszystkich  powierzchniach  nieodpornych  na działanie  alkoholi.  
Zakres działania B,F,V ( HIV,HBV,HCV ) w Czasie do 1 min, .

8.
Gotowe  do  użycia  chusteczki  alkoholowe  przeznaczone  do  dezynfekcji  powierzchni.  Zakres  Działania  
B,F,TBC,V(HIV,HBV,HCV) w Czasie do 1 min.

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ścisłego  przestrzegania  zaleceń  producenta  preparatów
chemicznych, w szczególności stężenia, czasu działania, sposobu stosowania i przechowywania 
preparatów.
Zamawiający  wymaga  dostarczenia  do oferty wykazu  proponowanych  środków. Zamawiający 
zażąda od Wykonawcy aktualnych kart charakterystyki. Wykonawca dostarczy je po podpisaniu 
umowy, przed rozpoczęciem wykonywania usługi pielęgniarce epidemiologicznej.
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Środki myjące

1. Superkoncentrat  do  wszystkich  powierzchni  z  połyskiem  (ceramiczne,  kamienne, 
lakierowane, szklane, plastik), wartość pH koncentratu 5–6,5,  najniższe stężenie roztworu 
roboczego  0,1%, 1 litr koncentratu daje do 1000 litrów roztworu roboczego, preparat zawiera 
poniżej  5%  anionowych  związków  powierzchniowo  czynnych,  15-30%  niejonowych 
związków powierzchniowo czynnych, izopropanol oraz olejki zapachowe, poj. 1 litr, preparat 
dozowany przez system dozujący, który podaje gotowy roztwór roboczy o stężeniu 0,1%.

2. Skoncentrowany  preparat  do  mycia  i  pielęgnacji  wszystkich  wodoodpornych  posadzek 
podłogowych zabezpieczonych jak i nie zabezpieczonych  powłokami akrylowymi nadający 
się do linoleum, PCV, kamienia naturalnego, itd. z wyjątkiem surowego drewna i wykładzin 
dywanowych.  Wartości  pH  koncentratu  10-10,5,  Preparat  zawiera  w  składzie  :  15−30% 
niejonowych związków powierzchniowo czynnych, 10-20% alkohole etoksylowane, 5-10% 
Etery  glikolu  dipropylenowego,  substancje  pomocnicze  i  zapachowe,  stężenie  roztworu 
roboczego = 0,1 % , butelka o poj. 1 litr, preparat dozowany przez system dozujący, który 
podaje gotowy roztwór roboczy o stężeniu 0,1%  Preparat nadaje się do mycia ręcznego jak i 
maszynowego posadzek podłogowych.

3. Superkoncentrat  do  mycia  sanitariatów  o  właściwościach  rozpuszczajacych  usuwających 
zabrudzenia z mydła, rdzy , wapnia  i kamienia moczowego, , zawierający  w swoim składzie 
kwas amidosiarkowy(VI) oraz Etoksylowany alkohol tłuszczowy,  wartości pH koncentratu 
0,9-1,1, stężenie roztworu roboczego  0,1 % dla każdego stopnia zabrudzenia, 1l koncentratu 
daje do 1000 l roztworu roboczego. Preparat dozowany przez system dozujący, który podaje 
gotowy roztwór roboczy o stężeniu 0,1%.  op. 1 litr.

4. Preparat  do  mycia  i  konserwacji  powierzchni  i  przedmiotów  ze  stali  szlachetnej:  windy, 
regały, blaty robocze, szafy chłodnicze, zmywarki oraz naczynia. Myje i pielęgnuje w jednym 
cyklu  tworząc  na  powierzchni  warstwę  ochronną  przed  zabrudzeniami,  plamami  i  wodą. 
Zawiera olej mineralny, parafinę, trójgliceryn kwasu tłuszczowego, substancje zapachowe.  
Opakowanie 500 ml – butelka ze spryskiwaczem.

5. Preparat  do  usuwania  powłok  zabezpieczających  z  podłóg.  Środek  do  gruntownego 
czyszczenia,  do  usuwania  starych  powłok  z  pastowania  do  wszystkich  powierzchni 
wodoodpornych w tym linoleum i PCV, o składzie alkohole >=10-<20,Etoksylowany alkohol 
tłuszczowy  >=5-<10,1-butoksypropan-2-ol  >=5-<10,Glikole-Etery  Glikolowe  >=1-
<2,5,Kumenosulfonian sodu >=1-<2,5,Etanoloaminy >=1-<2,5.  pH koncentratu 9.00-10,0-
100%,środek nie  wymagający spłukiwania,  produkt  nie  zawiera  amoniaku,  opakowanie  5 
litrów.

6. Emulsja polimerowa do zastosowania w szpitalach. Wodorozcieńczalna emulsja, cechująca 
się duża odpornością na środki na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry i powierzchni. Dzięki 
zaawansowanej zdolności adhezji może być stosowany na krótko po usunięciu powłok(nie 
wymaga  pełnego  wyschnięcia  powierzchni  zgodnie  z  technologią  "wet-in-wet"  Środek 
przeznaczony do wszystkich posadzek wodoodpornych z wyjątkiem posadzek drewnianych, 
laminowanych, dywanów i posadzek, dla których impregnowanie nie jest zalecane. Idealny 
do  stosowania  w  domach  opieki,  szpitalach  i  innych  obszarach  wysokiego  ryzyka,  gdzie 
wymagane  jest  stosowanie  środków  do  dezynfekcji  rąk  oraz  środków  do  dezynfekcji 
powierzchni  szybkim  działaniu  .Ulega  biodegradacji  .   PH:  8,3do  9,1(100  %).Gęstość 
względna :1,022 do 1,03 g/cm3 (20 C), opakowanie : 5 l⁰

7. Łagodne mleczko do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni,  zawierające cząsteczki 
ścierające  zapewniające  łatwe  i  delikatne  usunięcie  nawet  najbardziej  uporczywych 
zabrudzeń  takich  jak  przypalone  resztki,  kamień  czy  plamy  wodne.  Skutecznie  usuwa 
pozostałości tłuszczu i silne zabrudzenia, pozostając jednocześnie delikatnym dla czyszczonej 
powierzchni.  Przeznaczone  do  kuchni  i  sanitariatów  z  możliwością  zastosowania  do 
powierzchni delikatnych takich jak: ceramiczne płyty oraz powierzchnie emaliowane. pH 9,9 
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–  10,5.  Skład:  Etoksylowany  alkohol  tłuszczowy  >=3  -  <5%,  niejonowe  związki 
powierzchniowo czynne <5%. Opakowanie butelka 750ml.

Pozostałe wymagania:

1. Do pozycji  od  1  do  7  wskazanych  w tabeli:  Wykaz  preparatów do mycia  i  dezynfekcji 
powierzchni dużych i małych (dalej: Tabela) Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych 
kart  charakterystyk  i  kart  technicznych  produktów  wystawionych  przez  producenta 
potwierdzających zgodność produktów z SIWZ.

2. Pozycje od 1 do 7 Tabeli powinny być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta.
3. Do pozycji  od 1 do 3 Tabeli  Zamawiający wymaga na czas trwania umowy dostarczenia 

bezpłatnie  11  szt.  systemów  dozujących.  W skład  każdego  systemu  wchodzi  urządzenia 
umożliwiające  podłączenie  4  preparatów  i  dozowanie  ich  w  stężeniu  od  0,1%  oraz  3 
zamykane na klucz pojemniki na 1 l butelki z koncentratem uniemożliwiające dostęp  do 
koncentratu osobom postronnym. Zamawiający wymaga również dostarczenia uchwytów ze 
stali  szlachetnej  do powieszenia  na ścianie  5 l  kanistra  z koncentratem. System dozujący 
powinien pochodzić od tego samego producenta co środek z w/w pozycji. 

4. W skład każdego systemu dozującego wchodzi: 
a)  urządzenie  dozujące  umożliwiające  podłączenie  4  rodzajów  środków  czyszczących  i 

umożliwiających dozowanie środków w stężeniu od 0,1%,
b) 3 pojemniki zamykane na klucz na 1 litrowe butelki z środkiem czyszczącym,
c) urządzenie powinno posiadać przełącznik do wyboru dozowanego środka czyszczącego i 

dwa węże wylotowe, w których dozowane są roztwory robocze,
d) w celu zapewnienia kompatybilności  środków czyszczących za systemem dozującym i 

poprawności dozowania pojemniki muszą pochodzić od producenta co system dozujący i 
zaproponowane przez Wykonawcę środki czyszczące,

e)  system dozując  musi  być  wykonany z  materiału  odpornego na  środki  chemiczne  oraz 
pracować z środkami czyszczącymi o temperaturze od 4 do 40 C. ⁰

5. System  dozujący  i  i  pojemniki  na  koncentraty  będą  dostarczane  i  zamontowane  przez 
Wykonawcę  we  wszystkich  wskazanych  przez  Zamawiającego  miejscach  do  10  dni  po 
podpisaniu umowy lecz nie później niż przed pierwszym użyciem w/w środków.

6. Wszystkie  zaproponowane  środki  muszą  być  zgodne  z  Rozporządzeniem  Parlamentu 
Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosownych 
ograniczeń  w  zakresie  chemikaliów  REACH  1907/  2006.  Zgodność  ta  musi  być 
potwierdzona w dostarczonych kartach charakterystyki oferowanych preparatów .

7. Wykonawca  zobowiązany jest  do  przeprowadzenia  w siedzibie  Zamawiającego  szkolenia 
produktowego dla personelu z zakresu bezpieczeństwa i skutecznego używania zaoferowania 
środków i systemów dozujących oraz szkoleń przypominających na żądanie Zamawiającego 
w trakcie realizacji umowy. 

8. Wykonawca  zapewni  do  wszystkich  zamontowanych  systemów  dozujących  opiekę 
serwisową na każde wezwanie Zamawiającego.  

9. Do pozycji od 1 do 3 Zamawiający wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości butelek 650 ml 
z atomizerem wyposażone w wodoodporne naklejki opisujące roztwór roboczy.

10.W przypadku wątpliwości co do zgodności złożonych ofert z SIWZ, Zamawiający zastrzega 
sobie  prawo  wezwania  Wykonawców  do  dostarczenia  dodatkowych  dokumentów  lub 
prezentacji środków i systemu dozującego w siedzibie Zamawiającego.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ POWIERZCHNI OBJĘTYCH KOMPLEKSOWYM UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI

 L.p. Pomieszczenie szpitalne
Powierzchnia orientacyjna 

w m2

I  SZPITAL POWIATOWY ul. Chorzowska 36
1 BUDYNEK C 5180

1.1 Izba Przyjęć, Poradnie Specjalistyczne

1.2 Oddział Pediatrii z Pododdziałem Patologii Noworodka

1.3
Poradnia  Psychotechniczna, Medycyna Pracy, 

Poradnia Pulmonologiczna 

1.4 Oddział Psychiatrii, Ginekologia

1.5 Oddział Położniczy, Sala Cięć Cesarskich, Blok  Porodowy

1.6 Oddział Neonatologii

1.7
Izba Przyjęć Oddziału Położniczego, Dyżurka Lekarska, 

Oddział Neonatologii

1.8 Oddział Chorób Wewnętrznych

1.9 Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej

1.10
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

1.11 Pracownia Dolnego i Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego

1.12 hole windowe

1.13 dwie klatki schodowe

1.14 łączniki

1.15 trzy windy

1.16 teren przylegający do wejścia do Izby Przyjęć

2 BUDYNEK B 262

2.1 Pracownia RTG, TK

2.2 trakt komunikacyjny pomiędzy budynkami A-B, B-C

2.3 wejście do budynku (10 stopni i spocznik)

3 BUDYNEK A 1980

3.1
Oddział Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej,

Oddział Otorynolaryngologii

3.2 Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym 

3.3 Blok Operacyjny, 
Sekretariat Oddziału Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej,

Dyżurki Działu Anestezjologii

3.4
szatnie pielęgniarek, 

magazyn,

3.5 hole windowe

3.6 klatki schodowe

3.7 winda
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II APTEKA SZPITALNA 96

III BUDYNEK D 538

1
pomieszczenia administracji,

archiwum

IV BUDYNKI PRZY UL. SZPITALNEJ 2

1. Zakład Opiekuńczo Leczniczy 846

1.1 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

1.2 szatnie

1.3 hole windowe

1.4 dwie klatki schodowe

1.5 winda

1.6 pomieszczenie magazynowania odpadów medycznych

2. Oddział Terapii Uzależnień Alkoholowych, ORPA 480

2.1 Oddział Terapii Uzależnień Alkoholowych, ORPA

2.2 klatka schodowa

2.3 hol windowy

2.4 winda

V Przychodnia Nr 2 przy ul. Zubrzyckiego 36 453

OGÓŁEM
9835
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Załącznik nr 3

PLAN HIGIENY SZPITALA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOT. CZĘSTOTLIWOŚCI SPRZĄTANIA

ODDZIAŁY SZPITALNE

Powierzchnia Czynność
Częstotliwość

Dezynfekcji Mycia

Podłogi, posadzki i cokoły mycie i dezynfekcja
1x dziennie i w razie potrzeby

2x dziennie i w razie potrzeby

Ściany w okolicy umywalek i 
lustra oraz osłony żarówek

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby
2x dziennie i w razie potrzeby

Ściany olejne/inne zmywalne mycie i dezynfekcja
w przypadku skażenia natychmiastowa 

dezynfekcja
1x na 2 tygodnie i w razie potrzeby

Drzwi całe mycie i dezynfekcja 
w przypadku skażenia natychmiastowa 

dezynfekcja

1x w tygodniu i w razie potrzeby

Klamki i drzwi w strefie 
dotykowej 

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Kaloryfery, grzejniki Mycie i dezynfekcja
w przypadku skażenia natychmiastowa 

dezynfekcja
1x na 2 tyg. i w razie potrzeby

Szafki pacjentów i szafy - 
powierzchnie zewnętrzne

mycie i dezynfekcja
w przypadku skażenia natychmiastowa 

dezynfekcja, po wypisie pacjenta
1x dziennie i w razie potrzeby

Szafki pacjentów i szafy - całość 
(zew. i wew)

mycie i dezynfekcja każdorazowo po wyjściu chorego ze 
szpitala w przypadku pacjentów ZOL-u 

1x na 2 tygodnie

każdorazowo po wyjściu chorego ze 
szpitala w przypadku pacjentów ZOL-u 1x na 2 tygodnie
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Łóżko chorego, dotykowe części 
-  ramy

mycie  i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Łóżko chorego - całość mycie i dezynfekcja
po wyjściu chorego ze szpitala w 

przypadku pacjentów ZOL-u 1x na 2 
tygodnie

po wyjściu chorego ze szpitala w przypadku pacjentów 
ZOL-u 

1x na 2 tyg.

Krzesła, taborety mycie i dezynfekcja
w przypadku skażenia natychmiastowa 

dezynfekcja
1x dziennie i  w razie potrzeby

  Umywalki, baterie, kafelki 
wokół baterii 

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i  w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Kosze na odpady – z zewnątrz i 
wewnątrz

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i  w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

  Dozowniki na mydło w płynie i 
środek antyseptyczny do rąk oraz 
podajniki na ręczniki papierowe

mycie i dezynfekcja 1x dziennie dezynfekcja z zewnątrz, 
wewnątrz przed każdym uzupełnieniem 

ale nie rzadziej niż 1x  w tyg.

1x dziennie i w razie potrzeby

  Kozetki mycie i dezynfekcja
1x dziennie i  w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Wózki siedzące i leżące, stojaki 
na kroplówki i inne wysięgniki

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i  w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Stoliki zabiegowe / blaty 
robocze z szafkami - całość

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i  w razie potrzeby
1x dziennie i w razie potrzeby

  Biurka z zewnątrz, półki, 
aparaty telefoniczne, monitory 

klawiatury, komputery

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i  w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby
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  Ramy obrazów, gabloty, itp. mycie - 1x w tygodniu i w razie potrzeby

  Gruntowne sprzątanie i 
dezynfekcja gabinetów 

zabiegowych (odsuwanie mebli, 
mycie dezynfekcja szaf z 

zewnątrz, dezynfekcja ścian)

gruntowne sprzątanie 1x w miesiącu i  w razie potrzeby 1x w miesiącu i  w razie potrzeby

Lodówki dla pacjentów rozmrażanie lodówek i mycie lodówek 1x na tydzień i  w razie potrzeby  1x na tydzień i  w razie potrzeby

Sale gruntowna dezynfekcja sal Jeden raz na kwartał i w razie potrzeby Jeden raz na kwartał i w razie potrzeby 

Okna mycie zgodnie z zasadami BHP - Jeden raz na kwartał i w razie potrzeby

Parapety mycie i dezynfekcja 1x dziennie i  w razie potrzeby 1x dziennie i  w razie potrzeby

Oprawy punktów świetlnych
mycie zgodnie z zasadami BHP, 

demontaż po stronie Zamawiającego
- Jeden raz na miesiąc i  w razie potrzeby

Wózki transportowe mycie i dezynfekcja 
Każdorazowo po użyciu

Każdorazowo po użyciu

Kratki wentylacyjne mycie - 1x na miesiąc i w razie potrzeby
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BLOK OPERACYJNY, BLOK PORODOWY, MYJNIE DLA PERSONELU, POMIESZCZENIA DEZYNFEKCJI  I MYCIA NARZĘDZI

Powierzchnia Czynność
Częstotliwość

Dezynfekcji Mycia

Podłogi, posadzki i cokoły, mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby  2x dziennie i w razie potrzeby

Podłogi, posadzki i cokoły na 
salach operacyjnych

mycie i dezynfekcja po każdym zabiegu po każdym zabiegu

  Umywalki, baterie, kafelki 
wokół baterii 

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Ściany olejne/ inne zmywalne mycie i dezynfekcja 1x na tydzień i w razie potrzeby 1x na tydzień i w razie potrzeby

Drzwi części i powierzchnie 
dotykowe-klamka, drzwi 

wokół klamki, 
mycie i dezynfekcja 2x w dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Drzwi całe mycie i dezynfekcja 1x w tygodniu i w razie potrzeby 1x w tygodniu i w razie potrzeby

 Parapety, lustra mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Kaloryfery, grzejniki mycie i dezynfekcja 1x na tydzień i w razie potrzeby 1x na tydzień i w razie potrzeby

Stoły operacyjne, stoliki 
zabiegowe, lampa operacyjna, 

fotel porodowy
mycie i dezynfekcja

1) Przed pierwszym zabiegiem 
danego dnia
2) Między zabiegami
3) Po zabiegach 

1) Przed pierwszym zabiegiem danego dnia
2) Między zabiegami
3) Po zabiegach   

Stojaki, uchwyty, stelaże mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Kosze na odpady – z zewnątrz 
i wewnątrz

mycie i dezynfekcja 2x dziennie,  po każdym zabiegu 2x dziennie,  po każdym zabiegu

  Dozowniki na mydło w 
płynie i środek antyseptyczny 

do rąk oraz podajniki na 
ręczniki papierowe - z 

mycie i dezynfekcja 1x dziennie dezynfekcja z zewnątrz, 
wewnątrz przed każdym 

uzupełnieniem ale nie rzadziej niż 1x 
w tyg.

1x dziennie i w razie potrzeby
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zewnątrz

  Szafy z zewnątrz mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Szafy cześć wewnętrzna mycie i dezynfekcja    1x w tygodniu i w razie potrzeby 1x w tygodniu i w razie potrzeby

  Biurka, meble, stoły, krzesła mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Monitory, kardiomonitory mycie i dezynfekcja

1x dziennie i w razie potrzeby 
(wyłącznie środkami 

przeznaczonymi do tego celu z 
zachowaniem szczególnej 

ostrożności)

1x dziennie i w razie potrzeby (wyłącznie środkami 
przeznaczonymi do tego celu z zachowaniem 

szczególnej ostrożności)

Składzik porządkowy mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

  Gruntowne sprzątanie i 
dezynfekcja sal operacyjnych 

gruntowne sprzątanie
1x na tydzień lub po zabiegach 

septycznych
1x na tydzień i w razie potrzeby

Dyżurki
  

gruntowne sprzątanie i dezynfekcja, 
odsunięcie 

mebli, mycie i dezynfekcja szaf z 
zewnątrz, biurek, mebli

1x na miesiąc i w razie potrzeby 1x na miesiąc i w razie potrzeby

Okna mycie zgodnie z zasadami BHP - Jeden raz na kwartał i w razie potrzeby

Oprawy punktów świetlnych
mycie zgodnie z zasadami BHP

(demontaż po stronie 
Zamawiającego)

- Jeden raz na kwartał lub w razie potrzeby

Wózki transportowe mycie i dezynfekcja Każdorazowo po użyciu Każdorazowo po użyciu 

Kratki wentylacyjne/ 
klimatyzacyjne 

mycie i dezynfekcja 1x miesiącu i w razie potrzeby 1x miesiącu i w razie potrzeby
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Myjnia dla personelu-
umywalki, baterie kranowe, 

zewnętrzne części 
dozowników, na mydło,  śr. 

dezynfekcyjny,

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Pomieszczenie dezynfekcji 
narzędzi-parapety, półki, 
stoliki, grzejniki

mycie i dezynfekcja
2x dziennie iw razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Zlewy, baterie kranowe
mycie i dezynfekcja

2x dziennie i w razie potrzeby
2x dziennie i w razie potrzeby

Odkamienianie i dezynfekcja 
wylewek kranowych

1x w miesiącu i w razie potrzeby 1x w miesiącu i w razie potrzeby
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APTEKA SZPITALNA

Powierzchnia Czynność
Częstotliwość

Dezynfekcji Mycia

Podłogi, posadzki i cokoły, mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby  1x dziennie i w razie potrzeby

Ściany olejne/ inne zmywalne mycie i dezynfekcja 1x w tygodniu i w razie potrzeby 1x w tygodniu i w razie potrzeby

Drzwi całe mycie i dezynfekcja 1x w tygodniu i w razie potrzeby 1x w tygodniu i w razie potrzeby

Klamki, wyłączniki światła, 
parapety

mycie i dezynfekcja 1x dziennie 1x dziennie i w razie potrzeby

Kaloryfery, grzejniki mycie i dezynfekcja 1x w tygodniu i w razie potrzeby 1x w tygodniu i w razie potrzeby

Umywalki, baterie, kafelki 
wokół baterii 

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Kosze na odpady - z zewnątrz 
i wewnątrz

mycie i dezynfekcja 1x w dziennie i w razie potrzeby
1x w dziennie i w razie potrzeby

  Dozowniki na mydło w 
płynie i środek antyseptyczny 

do rąk oraz podajniki na 
ręczniki papierowe - z 

zewnątrz

mycie i dezynfekcja

1x dziennie dezynfekcja z zewnątrz, 
wewnątrz przed każdym 

uzupełnieniem ale nie rzadziej niż 1x 
w tyg.

1x dziennie i w razie potrzeby

Blaty robocze z szafkami - 
całość

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Biurka z zewnątrz, półki, 
aparaty telefoniczne, 
monitory, klawiatury, 

komputery

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Gruntowne sprzątanie i 
dezynfekcja wszystkich 
pomieszczeń aptecznych 
(odsuwanie mebli, mycie 

gruntowne sprzątanie 1x na miesiąc  1x na miesiąc i w razie potrzeby
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dezynfekcja szaf z zewnątrz, 
dezynfekcja ścian)

Okna mycie zgodnie z zasadami BHP - Jeden raz na kwartał

Oprawy punktów świetlnych
mycie zgodnie z zasadami BHP

(demontaż po stronie 
Zamawiającego

- Jeden raz na kwartał

Kratki wentylacyjne mycie - 1x na miesiąc i w razie potrzeby
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PRACOWNIE: TK, RTG, EKG, USG, EEG I INNE

Powierzchnia Czynność
Częstotliwość

Dezynfekcji Mycia

Podłogi,  posadzki i cokoły,  mycie i dezynfekcja 2x w dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Umywalki, baterie, kafelki 
wokół baterii 

mycie i dezynfekcja

1x dziennie lub częściej w 
zależności od potrzeb, w przypadku 

skażenia natychmiastowa 
dezynfekcja

1x dziennie i w razie potrzeby

Ściany olejne/ inne zmywalne mycie i dezynfekcja 1x na tydzień i w razie potrzeby 1x na tydzień i w razie potrzeby

Drzwi całe mycie i dezynfekcja 1x w tygodniu i w razie potrzeby 1x w tygodniu i w razie potrzeby

Klamki, wyłączniki światła, 
parapety

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby 

Kaloryfery, grzejniki mycie i dezynfekcja
w przypadku skażenia 

natychmiastowa dezynfekcja
1x w tygodniu i w razie potrzeby 

Aparatura medyczna - całość mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Fartuchy Rtg, osłony na 
tarczycę

mycie i dezynfekcja 1x na 2 tyg. i w razie potrzeby 1x na 2 tyg. i w razie potrzeby

Kosze na odpady - z zewnątrz 
i wewnątrz

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie  i w razie potrzeby

  Dozowniki na mydło w 
płynie i środek antyseptyczny 

do rąk oraz podajniki na 
ręczniki papierowe

mycie i dezynfekcja

1x dziennie dezynfekcja z zewnątrz, 
wewnątrz przed każdym 

uzupełnieniem ale nie rzadziej niż 1x 
w tyg.

1x dziennie i w razie potrzeby

  Kozetki, bieżnie, stoły 
zabiegowe

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby
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Stoliki zabiegowe / blaty 
robocze z szafkami - całość

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Meble, krzesła biurka mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Składziki porządkowe mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Gruntowne sprzątanie i 
dezynfekcja gabinetów 

zabiegowych i 
dyżurek(odsuwanie mebli, 
mycie dezynfekcja szafek 

stolików i  dezynfekcja ścian)

gruntowne sprzątanie i dezynfekcja 1x na miesiąc i w razie potrzeby 1x na miesiąc i w razie potrzeby

Okna mycie zgodnie z zasadami BHP - 1x na kwartał i w razie potrzeby

Oprawy punktów świetlnych
mycie zgodnie z zasadami BHP 

(demontaż po stronie 
Zamawiającego)

- 1x na kwartał i w razie potrzeby

Kratki wentylacyjne mycie - 1x na miesiąc i w razie potrzeby
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PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Powierzchnia Czynność
Częstotliwość

Dezynfekcji Mycia

Podłogi, posadzki i cokoły, mycie i dezynfekcja  1x dziennie i w razie potrzeby  1x dziennie i w razie potrzeby

Umywalki, baterie, kafelki 
wokół baterii 

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Ściany olejne/ inne zmywalne mycie i dezynfekcja
w przypadku skażenia 

natychmiastowa dezynfekcja
1x na tydzień i w razie potrzeby

Drzwi całe mycie i dezynfekcja
1x w tygodniu, w przypadku 

skażenia natychmiastowa 
dezynfekcja

1x w tygodniu lub w razie potrzeby

Drzwi powierzchnie 
dotykowe-klamka i wokół 

klamki
mycie i dezynfekcja 2x w dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Wyłączniki światła, parapety mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Kaloryfery, grzejniki mycie i dezynfekcja
w przypadku skażenia 

natychmiastowa dezynfekcja
1x na tydzień i w razie potrzeby

Szafy/szafki z lekami/ szafy 
kartoteczne cześć zewnętrzna

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Aparatura medyczna - całość mycie i dezynfekcja 1x dziennie 1x dziennie i w razie potrzeby

Szafy/szafki z lekami cześć 
wewnętrzna

mycie i dezynfekcja 1x na 2 tyg.  i w razie potrzeby 1x na 2 tyg.  i w razie potrzeby

Kosze na odpady - z zewnątrz 
i wewnątrz

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

43/81



  Dozowniki na mydło w 
płynie i środek antyseptyczny 

do rąk oraz podajniki na 
ręczniki papierowe - z 

zewnątrz

mycie i dezynfekcja

1x dziennie dezynfekcja z zewnątrz, 
wewnątrz przed każdym 

uzupełnieniem ale nie rzadziej niż 1x 
w tyg.

1x dziennie i w razie potrzeby

  Kozetki, wagi mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Stoliki zabiegowe / blaty 
robocze z szafkami - całość

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Biurka z zewnątrz, półki, 
aparaty telefoniczne, 
monitory, klawiatury, 

komputery

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Składziki porządkowe mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Okna mycie zgodnie z zasadami BHP - 1x na kwartał i w razie potrzeby

Oprawy punktów świetlnych
mycie zgodnie z zasadami BHP 

(demontaż po stronie 
Zamawiającego)

- 1x na kwartał i w razie potrzeby

Kratki wentylacyjne mycie - 1x w miesiącu i w razie potrzeby
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CIĄGI KOMUNIKACYJNE, KLATKI SCHODOWE, KORYTARZE

Powierzchnia Czynność
Częstotliwość

Dezynfekcji Mycia

Podłogi, posadzki i cokoły mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Ściany olejne/ tylko zmywalne mycie i dezynfekcja
w przypadku skażenia 

natychmiastowa dezynfekcja
1x na 2 tygodnie i w razie potrzeby

Drzwi całe mycie i dezynfekcja
1x w tygodniu, w przypadku 

skażenia natychmiastowa 
dezynfekcja

1x w tygodniu i w razie potrzeby

Drzwi powierzchnie 
dotykowe-klamka, drzwi 

wokół klamki, 
mycie i dezynfekcja

1x w dziennie, w przypadku 
skażenia natychmiastowa 

dezynfekcja
1x dziennie i w razie potrzeby

Przeszklenia mycie - 1x tygodniu i w razie potrzeby

Klamki, wyłączniki światła, 
parapety

mycie i dezynfekcja
1x dziennie, w przypadku skażenia 

natychmiastowa dezynfekcja
1x dziennie i w razie potrzeby 

Kaloryfery, grzejniki mycie i dezynfekcja
w przypadku skażenia 

natychmiastowa dezynfekcja
1x na miesiąc i w razie potrzeby 

Krzesła, taborety, inny sprzęt 
ustawiony w ciągu 
komunikacyjnym

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Kosze na odpady - z zewnątrz 
i wewnątrz

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Winda mycie i dezynfekcja 2x dziennie
2x dziennie oraz po transporcie odpadów medycznych 

i zwłok

Okna mycie zgodnie z zasadami BHP - 1x na kwartał i w razie potrzeby

Oprawy punktów świetlnych mycie zgodnie z zasadami BHP - 1x  na kwartał i w razie potrzeby
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Przeszklone tablice 
informacyjne, plakaty, obrazy

mycie - 1x na miesiąc i w razie potrzeby

Kratki wentylacyjne mycie - 1x na miesiąc i w razie potrzeby

Czyszczenie wycieraczek 
odkurzanie z piachu etc.

odkurzanie - 1x dziennie i w razie potrzeby
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POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE, SEKRETARIATY, DYŻURKI LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE

Powierzchnia Czynność
Częstotliwość

Dezynfekcji Mycia

Podłogi, posadzki i cokoły mycie -  1x dziennie i w razie potrzeby

Umywalki, baterie, kafelki 
wokół baterii 

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Ściany olejne/ inne zmywalne mycie 1x na 2 tygodnie i w razie potrzeby

Drzwi całe mycie i dezynfekcja 1x w tygodniu i w razie potzreby 1x w tygodniu lub w razie potrzeby

Klamki, wyłączniki światła, 
parapety

mycie i dezynfekcja 1x dziennie iw razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Kaloryfery, grzejniki mycie - 1x na 2 tygodnie i w razie potrzeby

Szafy/biurka/regały/ półki - 
blaty

mycie - codzienne

Szafy/biurka/ regały/ półki – 
z zewnątrz

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Krzesła, taborety, parapety, 
lustra 

mycie - 1x dziennie i w razie potrzeby

Meble – sprzątanie gryntowe mycie - 1x nas miesiąc i w razie potrzeby

Kosze na odpady - z zewnątrz 
i wewnątrz

mycie i dezynfekcja
       1x dziennie i w razie potrzeby               1x dziennie i w razie potrzeby

  Dozowniki na mydło w 
płynie i środek antyseptyczny 

do rąk oraz podajniki na 
ręczniki papierowe - z 

zewnątrz

mycie i dezynfekcja

1x dziennie dezynfekcja z zewnątrz, 
wewnątrz przed każdym 

uzupełnieniem ale nie rzadziej niż 1x 
w tyg.

1x dziennie i w razie potrzeby
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  Aparaty telefoniczne, 
monitory, klawiatury, 

komputery
mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Ramy obrazów, gabloty, itp mycie - 1x w miesiącu i w razie potrzeby

 Składzik porządkowy mycie i dezynfekcja 1x na dwa tygodnie 1x dziennie i w razie potrzeby

odkurzanie ścian - 1x na miesiąc i w razie potrzeby

Okna mycie zgodnie z zasadami BHP - 1x na kwartał i w razie potrzeby

Oprawy punktów świetlnych
mycie zgodnie z zasadami BHP 

(demontaż po stronie 
Zamawiającego)

- 1x na kwartał i w razie potrzeby

Kratki wentylacyjne mycie 1x w miesiącu i w razie potrzeby

W pomieszczeniach archiwum Zamawiający wymaga wyłącznie mycia posadzek i okien w razie potrzeby, na wyraźną prośbę Zamawiającego.
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POMIESZCZENIA DYSTRUBUCJI POSIŁKÓW

Powierzchnia Czynność
Częstotliwość

Dezynfekcji Mycia

Podłogi, posadzki i cokoły mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Umywalki, baterie, kafelki 
wokół baterii 

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Zlewy, krany mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Ściany olejne/ inne zmywalne mycie - 1x na 2 tygodnie i w razie potrzeby

Drzwi całe mycie i dezynfekcja 1x w tygodniu i w razie potrzeby 1x w tygodniu lub w razie potrzeby

Klamki, wyłączniki światła, 
parapety

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Kaloryfery, grzejniki mycie -
1x na 2 tygodnie  i w razie potrzeby

Szafki/ stoły - blaty mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Szafki, meble kuchenne mycie i dezynfekcja 1x w dziennie i w razie potrzeby 1x w dziennie i w razie potrzeby

Kosze na odpady - z zewnątrz 
i wewnątrz

mycie i dezynfekcja
1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Segregacja odpadów po 
konsumpcyjnych

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

  Dozowniki na mydło w 
płynie i środek antyseptyczny 

do rąk oraz podajniki na 
ręczniki papierowe - z 

zewnątrz

mycie i dezynfekcja

1x dziennie dezynfekcja z zewnątrz, 
wewnątrz przed każdym 

uzupełnieniem ale nie rzadziej niż 1x 
w tyg.

1x dziennie i w razie potrzeby

Gruntowne sprzątanie i 
dezynfekcja

sprzątanie i dezynfekcja odsunięcie 
mebli, mycie i dezynfekcja szafek, 

 1x na miesiąc i w razie potrzeby 1x na miesiąc i w razie potrzeby
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stolików, dezynfekcja ścian

Oprawy punktów świetlnych mycie zgodnie z zasadami BHP - 1x na kwartał i w razie potrzeby

Kratki wentylacyjne/ okna mycie -
1x na miesiąc i w razie potrzeby
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POMIESZCZENIE NA ODPADY MEDYCZNE 

Powierzchnia Czynność
Częstotliwość

Dezynfekcji Mycia

Ściany, podłogi, cokoły, 
kontenery, 

umywalki, wyłączniki 
światła, klamki

całkowita dezynfekcja pomieszczeń
każdorazowo po odbiorze odpadów 
w razie skażenia natychmiastowa 

dezynfekcja
każdorazowo po odbiorze odpadów

Podłogi mycie i dezynfekcja
każdorazowo po odbiorze odpadów 
w razie skażenia natychmiastowa 

dezynfekcja
każdorazowo po odbiorze odpadów

Klamki i części dotykowe 
drzwi

mycie i dezynfekcja każdorazowo po odbiorze odpadów każdorazowo po odbiorze odpadów

 Dozowniki na mydło w 
płynie i środek antyseptyczny 

do rąk oraz podajniki na 
ręczniki papierowe - z 

zewnątrz

mycie i dezynfekcja

3x w tygodniu dezynfekcja z 
zewnątrz, wewnątrz przed każdym 

uzupełnieniem ale nie rzadziej niż 1x 
w tyg.

3x w tygodniu i w razie potrzeby

Kosze na odpady - z zewnątrz 
i wewnątrz, które nie są 

własnością firmy odbierającej 
odpady medyczne o kodach 

180102*, 180103*

mycie i dezynfekcja 3x w tygodniu 3x w tygodniu i w razie potrzeby
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SZATNIA

Powierzchnia Czynność
Częstotliwość

Dezynfekcji Mycia

Podłogi, posadzki i cokoły, 
schody

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Umywalki, baterie, kafelki 
wokół baterii 

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Ściany olejne/ inne zmywalne mycie 1x na 2 tygodnie i w razie potrzeby

Drzwi całe mycie i dezynfekcja 1x w tygodniu i razie potrzeby 1x w tygodniu i w razie potrzeby

Klamki, wyłączniki światła, 
parapety

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Kaloryfery, grzejniki mycie - 1x miesiąc i w razie potrzeby 

Szafki -  powierzchnie 
zewnętrzne

mycie - 1x w tygodniu i w razie potrzeby

Krzesła, parapety mycie - 1x na tydzień i w razie potrzeby

  Kosze na odpady -  z 
zewnątrz i wewnątrz

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Okna mycie 1x na kwartał i w razie potrzeby

Oprawy punktów świetlnych mycie 1x na kwartał i w razie potrzeby

Kratki wentylacyjne mycie 1x na miesiąc i w razie potrzeby
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SANITARIATY, ŁAZIENKI, WC DLA PACJENTÓW I PERSONELU, BRUDOWNIKI

Powierzchnia Czynność
Częstotliwość

Dezynfekcji Mycia

Podłogi, posadzki i cokoły mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Mycie i dezynfekcja muszli 
klozetowych, desek 

klozetowych
mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Mycie luster. mycie - 1 dziennie i w razie potrzeby

Mycie i dezynfekcja: 
umywalek, zlewów, baterii 

kranowych, brodzików, kabin 
prysznicowych

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrze

Umywalki, baterie, kafelki 
wokół baterii .

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Mycie i dezynfekcja 
zewnętrznych części 

dozowników na mydło, 
środki dezynfekcyjne i 

ręczniki papierowe.
mycie i dezynfekcja

1x dziennie dezynfekcja z zewnątrz, 
wewnątrz przed każdym 

uzupełnieniem ale nie rzadziej niż 1x 
w tyg.

1x dziennie i w razie potrzeby

Uzupełnianie mydła w 
dozownikach oraz dokładne 

mycie i dezynfekcja 
dozowników każdorazowo 

przed uzupełnieniem mydła.

w razie potrzeby

Mycie i dezynfekcja stelaży 
na odpady medyczne, brudną 

pościel 
mycie i dezynfekcja

Każdorazowo po opróżnieniu nie 
rzadziej niż 2 x dziennie

Każdorazowo po opróżnieniu nie rzadziej niż 
2x dziennie i w razie potrzeby
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Mycie i dezynfekcja kratek 
ściekowych

mycie i dezynfekcja 2 x dziennie 2x dziennie i w razie potrzeby

Mycie części wewnętrznych 
okien tj. szyb oraz ram 

okiennych.
mycie - 1x w miesiącu i w razie potrzeby

Mycie obudowy, kloszy, 
lamp sufitowych, ściennych i 

innych.
mycie - 1x w miesiącu i w razie potrzeby

Mycie i dezynfekcja drzwi (w 
strefie dotyku), klamek, 

kontaktów, wyłączników.
mycie i dezynfekcja 2x dziennie i i w razie potrzeby

2x dziennie i w razie potrzeby

Drzwi (całe). mycie i dezynfekcja dezynfekcja natychmiast po skażeniu 1x w tygodniu i w razie potrzeby

Mycie i dezynfekcja 
zewnętrznych powierzchni 

mebli, szafek.
mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Mycie i dezynfekcja 
wewnętrznych powierzchni 

mebli, szafek.
mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Mycie i dezynfekcja szczotek 
do muszli klozetowych.

mycie i dezynfekcja W razie potrzeby W razie potrzeby

Mycie kratek wentylacyjnych mycie  - 1x w miesiącu i w razie potrzeb

Gruntowne sprzątanie 
pomieszczeń z odsuwaniem 

mebli, myciem ścian 
pokrytych okładzinami 

ceramicznymi lub materiałem 
łatwozmywalnym, myciem 

mycie i dezynfekcja 1x w miesiącu i w razie potrzeby 1x w miesiącu i w razie potrzeby
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listew przypodłogowych oraz 
miejsc trudnodostępnych.

Odkamienianie i dezynfekcja 
wylewek kranowych

mycie i dezynfekcja 1x w miesiącu i w razie potrzeby 1x w miesiącu i w razie potrzeby

Sufity, pajęczyny, kurze usuwanie 1x w miesiącu i w razie potrzeby
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GABINETY DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWE, PUNKTY PIELEGNIARSKIE, PRACOWNIA GÓRNEGO I DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU 
POKARMOWEGO

Powierzchnia Czynność
Częstotliwość

Dezynfekcji Mycia

Podłogi, posadzki i cokoły mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Ściany w okolicy umywalek i 
lustra oraz osłony żarówek

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Ściany olejne/inne zmywalne mycie i dezynfekcja
w przypadku skażenia 

natychmiastowa dezynfekcja
1x na 2 tygodnie i w razie potrzeby

Drzwi całe mycie i dezynfekcja
w przypadku skażenia 

natychmiastowa dezynfekcja
1x w tygodniu i w razie potrzeby

Klamki i drzwi w strefie 
dotykowej 

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Kaloryfery, grzejniki mycie i dezynfekcja
w przypadku skażenia 

natychmiastowa dezynfekcja
1x na 2 tyg. i w razie potrzeby

Szafki i szafy - całość (zew. i 
wew.)

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Krzesła, taborety mycie i dezynfekcja
w przypadku skażenia 

natychmiastowa dezynfekcja
1x dziennie i  w razie potrzeby

  Umywalki, baterie, kafelki 
wokół baterii 

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i  w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Kosze na odpady – z zewnątrz 
i wewnątrz

mycie i dezynfekcja 2x dziennie i  w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

  Dozowniki na mydło w 
płynie i środek antyseptyczny 

mycie i dezynfekcja 1x dziennie dezynfekcja z zewnątrz, 
wewnątrz przed każdym 

1x dziennie i w razie potrzeby
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do rąk oraz podajniki na 
ręczniki papierowe

uzupełnieniem ale nie rzadziej niż 1x 
w tyg.

  Kozetki mycie i dezynfekcja 1x dziennie i  w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Wózki siedzące i leżące, 
stojaki na kroplówki i inne 

wysięgniki
mycie i dezynfekcja 1x dziennie i  w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Stoliki zabiegowe / blaty 
robocze z szafkami - całość

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i  w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Biurka z zewnątrz, półki, 
aparaty telefoniczne, monitory 

klawiatury, komputery
mycie i dezynfekcja 1x dziennie i  w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Gruntowne sprzątanie i 
dezynfekcja gabinetów 

zabiegowych (odsuwanie 
mebli, mycie dezynfekcja szaf 
z zewnątrz, dezynfekcja ścian)

gruntowne sprzątanie 1x w miesiącu i  w razie potrzeby 1x w miesiącu i  w razie potrzeby

Lodówki na leki 
rozmrażanie lodówek i mycie 

lodówek 
1x na miesiąc i w razie potrzeby  1x na miesiąc i w razie potrzeby

Lodówki na leki cześć 
zewnętrzna 

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Okna mycie zgodnie z zasadami BHP - Jeden raz na kwartał i w razie potrzeby

                 Parapety mycie i dezynfekcja 1x dziennie i  w razie potrzeby 1x dziennie i  w razie potrzeby

Oprawy punktów świetlnych
mycie zgodnie z zasadami BHP, 

demontaż po stronie Zamawiającego
- Jeden raz na miesiąc i  w razie potrzeby

Wózki transportowe mycie i dezynfekcja Każdorazowo po użyciu Każdorazowo po użyciu

Kratki wentylacyjne mycie - 1x na miesiąc i w razie potrzeby
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POMIESZCZENIA REHABILITACYJNE DO FIZYKOTERAPII / FIZJOTERAPII

Powierzchnia Czynność
Częstotliwość

Dezynfekcji Mycia

Podłogi, posadzki i cokoły, mycie i dezynfekcja W razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

Umywalki, baterie, kafelki 
wokół baterii

mycie i dezynfekcja
Umywalki, baterie, kafelki wokół 

baterii
1x dziennie i w razie potrzeby

Ściany olejne/inne zmywalne 
– kafelki 

mycie i dezynfekcja 1x w tygodniu i w razie potrzeby 1x w tygodniu i w razie potrzeby

Drzwi całe mycie i dezynfekcja 1x na tydzień i w razie potrzeby 1x na tydzień i w razie potrzeby

Klamki, wyłączniki, włączniki 
światła 

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Kaloryfery, grzejniki mycie i dezynfekcja 1x w miesiącu i w razie potrzeby
1x w miesiącu i w razie potrzeby

Szafki, biurka, meble mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby
1x dziennie i w razie potrzeby

Lustra, telefon, parapety mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Krzesła, taborety mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Kosze na odpady – z zewnątrz 
i wewnątrz

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Opróżnianie koszy na odpady 
medyczne, kosze na śmieci, 

wymiana worków
mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

  Dozowniki na mydło w 
płynie i środek antyseptyczny 

do rąk oraz podajniki na 
ręczniki papierowe - z 

zewnątrz

mycie i dezynfekcja

1x dziennie dezynfekcja z zewnątrz, 
wewnątrz przed każdym 

uzupełnieniem ale nie rzadziej niż 1x 
w tyg.

1x dziennie i w razie potrzeby
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  Kozetki, stoły zabiegowe, 
stoły do masażu

mycie i dezynfekcja
1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Wózki siedzące i leżące mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Biurka z zewnątrz, półki, 
aparaty telefoniczne, monitory 

klawiatury, komputery
mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Ramy obrazów, gabloty, 
tablice

mycie - 1x na 2 tyg. i w razie potrzeby

  Gruntowne sprzątanie i 
dezynfekcja pomieszczeń 

rehabilitacyjnych (odsuwanie 
mebli, mycie dezynfekcja szaf 
z zewnątrz, dezynfekcja ścian)

gruntowne sprzątanie 1x na miesiąc i w razie potrzeby 1x na miesiąc i w razie potrzeby

Okna mycie zgodnie z zasadami BHP - Jeden raz na kwartał i w razie potrzeby

Oprawy punktów świetlnych
mycie zgodnie z zasadami BHP, 

demontaż po stronie Zamawiającego
- Jeden raz na miesiąc

Wózki transportowe mycie - Każdorazowo po użyciu

Kratki wentylacyjne - 1x na miesiąc i w razie potrzeby
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IZBA PRZYJĘĆ, IZBA PRZYJĘĆ GINEKOLOGICZNA, IZBA PRZYJĘĆ PSYCHIATRYCZNA, POMIESZCZENIA POZ/ NOCNEJ I 
ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, DEPOZYT

Powierzchnia Czynność
Częstotliwość

Dezynfekcji Mycia

Podłogi, posadzki i cokoły mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby
2x dziennie i w razie potrzeby

Umywalki, baterie, kafelki 
wokół baterii

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Ściany olejne, inne zmywalne, 
kafelki

mycie i dezynfekcja 1x w tygodniu i w razie potrzeby 1x w tygodniu i w razie potrzeby

Drzwi całe mycie i dezynfekcja 1x na tydzień i w razie potrzeby 1x na tydzień i w razie potrzeby

Klamki, wyłączniki, włączniki 
światła

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Telefony, wagi mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

Kaloryfery, grzejniki mycie i dezynfekcja 1x na miesiąc iw razie potrzeby 1x na miesiąc iw razie potrzeby

Szafki, szafy przeszklone 
część zewnętrzna 

mycie -
1x na tydzień i w razie potrzeby

Meble, stoły, biurka, krzesła, 
taborety

mycie  i dezynfekcja 
1x dziennie i w razie potrzeby

1x dziennie i w razie potrzeby

Kozetki, łóżka, wózki 
transportowe, fotel 

ginekologiczny
mycie i dezynfekcja, 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby
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Opróżnianie koszy na odpady 
medyczne, kosze na śmieci, 

wymiana worków
mycie i dezynfekcja 2x dziennie i w razie potrzeby 2x dziennie i w razie potrzeby

  Dozowniki na mydło w 
płynie i środek antyseptyczny 

do rąk oraz podajniki na 
ręczniki papierowe - z 

zewnątrz

mycie i dezynfekcja

1x dziennie dezynfekcja z zewnątrz, 
wewnątrz przed każdym 

uzupełnieniem ale nie rzadziej niż 1x 
w tyg.

1x dziennie i w razie potrzeby

 Stojaki na kroplówki, stelaże 
i inne wysięgniki, 

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Stoliki zabiegowe, blaty 
robocze

mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby 1x dziennie i w razie potrzeby

  Biurka z zewnątrz, półki, 
aparaty telefoniczne, monitory 

klawiatury, komputery
mycie i dezynfekcja 1x dziennie i w razie potrzeby

1x dziennie i w razie potrzeby (wyłącznie środkami 
przeznaczonymi do tego celu z zachowaniem 

ostrożności)

  Ramy obrazów, gabloty, itp. mycie - 1x na 2 tygodnie i w razie potrzeby

  Gruntowne sprzątanie i 
dezynfekcja pomieszczeń Izb 
Przyjęć, pomieszczeń POZ   i 

pozostałych (odsuwanie 
mebli, mycie dezynfekcja szaf 
z zewnątrz, dezynfekcja ścian)

gruntowne sprzątanie 1x na miesiąc i w razie potrzeby 1x na miesiąc i w razie potrzeby

Lodówki część zewnątrz mycie - 1x dziennie i w razie potrzeby

Lodówki część wewnętrzna rozmrażanie, mycie i dezynfekcja 1x na tydzień i w razie potrzeby 1x na tydzień i w razie potrzeby

Okna mycie zgodnie z zasadami BHP - Jeden raz na kwartał i w razie potrzeby

Oprawy punktów świetlnych
mycie zgodnie z zasadami BHP, 

demontaż po stronie Zamawiającego
- Jeden raz na miesiąc

Wózki transportowe mycie i dezynfekcja Każdorazowo po użyciu Każdorazowo po użyciu
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Kratki wentylacyjne mycie 1x na miesiąc i w razie potrzeby

Depozyt - czynności zawarte w ww. planie wykonywać 3x w tygodniu
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WYKAZ INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Czynność Częstotliwość Środek/ materiał

Uzupełnianie mydła w 
dozownikach

Każdorazowo po stwierdzeniu braku w części medycznej 
zakaz przelewania mydła z pojemników 5l do pojemników 

o pojemności 500 ml
 Mydło

Mycie i dezynfekcja dozowników 
na środek do dezynfekcji rąk

Zgodnie z powyższym planem higieny, przy uzupełnianiu 
środka, zakaz przelewania płynu do dezynfekcji rąk z 
pojemników 5 l  do pojemników o pojemności 500 ml

Środek dezynfekcyjny

Mycie, dezynfekcja i odkamienianie 
wylewek umywalkowych i 

perlatorów
1x w miesiącu, w razie potrzeby -

Dezynfekcja i mycie dozowników 
na mydło oraz podajników na 

ręczniki 

zewnętrzne powierzchnie 1x dziennie, wewnętrzne przed 
każdorazową wymianą pojemnika z mydłem i środkiem do 

dezynfekcji rąk, ale nie rzadziej niż 1x w tygodniu.
Datę przeprowadzenia mycia i dezynfekcji pojemnika 
należy wpisać do właściwej Karty kontroli utrzymania 

czystości.

Uzupełnianie ręczników 
papierowych w podajnikach

Każdorazowo po stwierdzeniu braku
Ręcznik papierowy jednorazowego użytku, gramatura min. 
38m/g, bez przebarwień i przykrego zapachu. Pojemnik na 

tzw. zetki 

Uzupełnianie papieru toaletowego Każdorazowo po stwierdzeniu braku

Papier toaletowy bębnowy o szer.190-195mm, gramatura  36-
38 g/m, dł. 140 m, nie posiadający ubytków i przebarwień 

Papier toaletowy w rolkach o szer.190-195mm, gramatura  
36-38 g/m, dł. 25 mb, nie posiadający ubytków i przebarwień 

Usuwanie odpadów ze wszystkich 
pomieszczeń szpitala, ich 

w oddziałach szpitalnych min 2x dziennie i w razie 
potrzeby, pozostałe pomieszczenia min 1x dziennie i w 

Worki foliowe w odpowiedniej kolorystyce
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segregacja i transport do 
wyznaczonych miejsc gromadzenia 

odpadów 
razie potrzeby

Przyjmowanie czystej bielizny, 
układanie w szafach 

magazynowanie jej, wydawanie 
w razie potrzeby, nie rzadziej niż 1x dziennie -

Nakładanie nowych powłok 
polimerowych na powierzchnie 

podłogowe 
2x w roku, w razie potrzeby Polimer odporny na dezynfekcję

Mycie i dezynfekcja obudowy lamp 
oświetleniowych i bakteriobójczych 

przepływowych
1 x w miesiącu, w razie potrzeby Środek dezynfekcyjny

Odkurzanie we wszystkich 
pomieszczeniach ścian 

niezmywalnych i usuwanie 
pajęczyn

1x w miesiącu, w razie potrzeby -

Odkurzanie siatek założonych w 
oknach

1x na 2 miesiące, w razie potrzeby -

Mycie i dezynfekcja podestów i 
kratek odpływowych

1x w miesiącu, w razie potrzeby -

Pomoc przy transporcie chorego: z 
oddziału na oddział w asyście 
pielęgniarki, do karetki, itp.

w razie potrzeby -

Doczyszczanie po remontach i 
pracach malarskich

w razie potrzeby -
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Zamgławianie sal chorych po izolacji, w razie potrzeby -

Zamgławianie oddziałów
 po wystąpieniu ogniska epidemiologicznego,

w razie potrzeby
-

Zamgławianie Sal Operacyjnych i 
Sali Cięć

2x w roku, w razie potrzeby -

Mycie okien, zdejmowanie i 
zawieszanie żaluzji

1x na kwartał, w razie potrzeby -

Wszystkie czynności wypisane w 
planie higieny

Wykonywać zgodnie z planem i w razie potrzeby -
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Załącznik nr 5

FORMULARZ OFERTOWY 

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:

Kompleksową usługę w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji 
powierzchni w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., 

transportu wewnątrzszpitalnego, usług pomocniczych w oddziałach Szpitala oraz 
obsługi pomieszczeń dystrybucji posiłków; 

znak sprawy: 9/ZA/17

WYKONAWCA:
Nazwa : .................................................................
Adres   : .................................................................
Województwo: : ………………………………………….
Telefon : ………………………………………….
Fax  : ………………………………………….
NIP : .................................................................
REGON  : .................................................................

Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):

 Mikroprzedsiębiorstwo
 Małe przedsiębiorstwo
 Średnie przedsiębiorstwo
 Inne

Wartość BRUTTO kompleksowej usługi utrzymania czystości za 1 m² …………………… zł

Słownie: ……………………………… zł 

Miesięczna wartość BRUTTO usługi dla powierzchni 9835 m²: .................................. zł

Słownie: .................................................................................................................................

Całkowita (4-letnia) wartość NETTO usługi dla powierzchni 9835 m²: .................................. zł

Słownie: ......................................................................................................................................

Całkowita (4-letnia) wartość BRUTTO usługi dla powierzchni 9835 m²: .................................. zł

Słownie: ......................................................................................................................................

Termin płatności: ….... dni

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 48 miesięcy od daty podpisania umowy

Oświadczamy, że:
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 Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnoszę zastrzeżeń;
 Spełniamy wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ;
 Akceptujemy proponowany przez Zamawiającego wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do 

SIWZ;
 Zrealizujemy usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 Zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  nie  wnosimy  do  niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 Jesteśmy związani  niniejszą  ofertą  do  daty  wskazanej  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia – tj. 60 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

Kwota wadium w wysokości ………………………... 

wniesiona w formie ……………………….........

Informujemy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia (poniżej 
podać  części  zamówienia,  które  zostaną  powierzone  podwykonawcom  wraz  ze  wskazaniem 
podwykonawcy. W przypadku braku podwykonawcy należy wpisać „nie dotyczy”): 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Załączniki do oferty:

1). ................................................................ nr strony : ..............

2). ................................................................ nr strony : .............

3). ................................................................ nr strony : ............

4). ................................................................ nr strony : ..............

5). ................................................................ nr strony : ..............

..........................................., dnia .....................            ......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik  nr 6

WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego 
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman

zwaną dalej Zamawiającym

a

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

NIP: ………………… REGON: …………………

reprezentowaną przez

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

zwaną dalej Wykonawcą

§1

1. Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  “przetargu  
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień  
Publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz.  2164 j.t.  z późn. zm.),  opublikowanego w  Dzienniku  
Urzędowym Unii  Europejskiej  w dniu  .......................  na  kompleksową usługę w zakresie 
utrzymania   czystości  z uwzględnieniem  dezynfekcji  powierzchni w obiektach  Zespołu  
Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.  o.,  transportu  wewnątrzszpitalnego, 
usług  pomocniczych  w  oddziałach  Szpitala  oraz  obsługi  pomieszczeń  dystrybucji 
posiłków, zwanej dalej usługą.

Zgodnie z ofertą z dnia ......................................,
stanowiącą załącznik do umowy

2. Przedmiotem  umowy  jest  kompleksowa  usługa  w  zakresie  utrzymania  czystości  z 
uwzględnieniem  dezynfekcji  powierzchni  w  obiektach  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w 
Świętochłowicach  sp.  z  o.  o.,  transportu  wewnątrzszpitalnego,  usług  pomocniczych  w 
oddziałach Szpitala oraz obsługi pomieszczeń dystrybucji posiłków zgodnie ze złożoną ofertą  
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Wykonawcy stanowiącą integralną część umowy.

§2

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać  umowę jeżeli  dane  zawarte  w ofercie  zostaną  uznane 
za nieprawdziwe.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  Usługi  dokładnie  i  nowoczesnymi 
metodami,  w  sposób  odpowiedni  dla  pomieszczeń  i  obiektów  Zamawiającego,  nie 
naruszając przy tym  żadnych przepisów obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej, a 
w  szczególności  praw  pacjenta,  przepisów  sanitarnych,  BHP  i  p.  pożarowych,  używając  
środków  czystości  i  dezynfekcyjnych  dopuszczonych  do  stosowania  w  szpitalach, 
posiadających właściwe karty charakterystyki i certyfikaty.

3. Usługa ma być  wykonywana efektywnie i  sprawnie z dołożeniem najwyższej  staranności.  
W szczególności  nie  może  kolidować z  wypełnianiem  czynności  personelu  medycznego, 
administracyjnego, technicznego lub też być uciążliwa dla pacjentów.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach
pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta  (Dz.  U.  z  2016  poz.  186),  zachowania  tajemnicy
służbowej  i handlowej. Pracownikom Wykonawcy nie wolno udzielać informacji o stanie
zdrowia   pacjenta,    dostarczać   leków   i    żywności   bez   wiedzy   i   zgody   lekarza   lub
pielęgniarki / położnej.

5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy we własnym zakresie i na własny koszt 
zapewni środki dezynfekcyjne, czystościowe, worki na odpady szpitalne, sprzęt i urządzenia 
do  wykonywania  usługi,  mydło  i  ręczniki  jednorazowe,  papier  toaletowy, preparaty  do 
dezynfekcji dłoni oraz środki ochrony osobistej  pracowników Wykonawcy.

6. Pracownicy Wykonawcy podczas wykonywania czynności na oddziałach mają obowiązek ściśle
współpracować z pielęgniarką / położną oddziałową, jej zastępczynią lub pielęgniarką / położną
dyżurną.

7. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje wynikłe z zastrzeżeń i decyzji
wydanych przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną dotyczących czystości i prawidłowości
prowadzenia dezynfekcji.

8. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zatrudniania przy realizacji umowy pracowników posiadających aktualne badania lekarskie

oraz obowiązujące szczepienia;
b) przeprowadzania co najmniej  raz na pół roku szkolenia swoich pracowników w zakresie

zapobiegania zakażeniom zakładowym (szpitalnym);
c) bieżącego przeprowadzania szkoleń w zakresie postępowania z odpadami medycznymi;
d) wskazania pracowników wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy;
e) używania   środków   posiadających   dopuszczenie   do   obrotu   stosownymi   przepisami

określonymi   przez  uprawnione  instytucje   i   przedstawienia  kart  charakterystyki   tych
preparatów;

f) uzgadniania  z  Pielęgniarką  Epidemiologiczną  zestawu  stosowanych  środków 
dezynfekcyjnych i przedstawienia kart charakterystyki tych preparatów;

g) stosowania do wykonywania przedmiotu umowy sprzętu, urządzeń i narzędzi nie używanych 
na innych obiektach (nowych);

h) zabezpieczenia  niezbędnego  sprzętu  i  środków  transportowych  w  celu  prawidłowego 
wykonywania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca  deklaruje,  że  w  trakcie  trwania  umowy  będzie/nie  będzie  korzystał  z 
podwykonawców. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy spoczywa na Wykonawcy

§3

1. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie,  
w  szczególności do zapłaty należnego wynagrodzenia.
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2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  codziennej  kontroli  jakości  realizacji  Usługi  za 
pośrednictwem  swoich  kierowników  komórek  organizacyjnych  oraz  Zespołu  Zakażeń 
Szpitalnych.  W  przypadkach  złej  jakości  Usługi  lub  wykonania  jej  nie  zgodnie  z  umową 
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne lub będzie miał  prawo do proporcjonalnego 
obniżenia  wynagrodzenie. 

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zlecania  kontrolnych  badań mikrobiologicznych.  
W   przypadku   wyników   nieprawidłowych   Wykonawca   zobowiązany  jest   pokryć    koszty 
przedmiotowych   badań   oraz   opłacić   koszty   kontroli   podmiotów   uprawnionych,   jeżeli 
stwierdzone uchybienia leżą po stronie Wykonawcy.

§4

Okres realizacji przedmiotu umowy wynosi:  48 miesięcy od daty podpisania umowy.

§5

1. Wartość usługi objętej niniejszą umową będzie wynosić miesięcznie:
Cena  zł  za  1m²  (brutto)  x  ilość  m²  świadczonej  kompleksowej  usługi  sprzątania  w danym 
miesiącu.

2.  Łączna  wartość  usługi  realizowanej  w ramach  umowy nie  może  przekroczyć  kwoty  brutto: 
……................................................  zł.  Cena  kompleksowej  usługi  zawiera wszelkie  koszty 
związane z wykonaniem usługi. 

3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu po upływie roku od 
daty podpisania umowy jedynie w przypadkach wskazanych w §13 Ciężar dowodu spoczywa w 
tym zakresie na Wykonawcy.

§6

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonywać  zapłaty  miesięcznego  wynagrodzenia  przelewem
na  konto  podane  na  fakturach  VAT  w  terminie  …...  dni  liczonym  od  daty  otrzymania 
prawidłowo  wystawionej  faktury  z  załączonym  protokołem  realizacji  przedmiotu  umowy, 
którego wzór zostanie ustalony przez strony po podpisaniu umowy, podpisanym przez  osoby 
wskazane w §11 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Za   dzień   dokonania   zapłaty   uznana   będzie   data   obciążenia   rachunku   bankowego
Zamawiającego.

3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują wyłącznie odsetki za czas opóźnienia w 
spełnieniu świadczenia pieniężnego.

4. Faktura VAT wskazana w ust. 1 w opisie musi zawierać numer umowy, do której zostaje wystawiona.

§7

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zwiększenia  lub   zmniejszenia  zakresu  obowiązków 
Wykonawcy w przypadkach, których nie można było wcześniej przewidzieć.

2. W  przypadku  zmniejszenia  zakresu  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy 
Zamawiający  obniży  proporcjonalnie  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy,  a  w  przypadku 
zwiększenia zakresu obowiązków udzieli  Wykonawcy zamówienia dodatkowego w granicach 
zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

§8

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w trakcie
wykonywania usługi, spowodowane przez Wykonawcę lub osoby którymi przy realizacji Usługi 
się  posługuje  w  mieniu  i  na  osobach  Zamawiającego,  osobach  trzecich  w  tym  pacjentach 
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szpitala  oraz  zobowiązuje  się  uregulować  wszystkie  kary  i  odszkodowania  jakie  zostaną 
nałożone na Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

2. Wykonawca przez okres realizacji usługi będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przez cały 
czas  trwania  umowy  w  zakresie  prowadzonej  działalności  na  kwotę  zadeklarowaną  w  ofercie  tj. 
…...................... zł. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oryginały polis ubezpieczeniowych.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedstawiania  w  każdym  roku  obowiązywania  umowy 
oświadczenia  o  wypłacaniu  swoim  pracownikom,  jak  i  osobom  przyjmującym  zlecenie  lub 
świadczącym usługi, wynagrodzenia spełniającego wymogi ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. zm.)

§9

1. Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  formę  odszkodowania  z  tytułu  niewykonania  czy 
nienależytego  wykonania  Usługi  stanowią  kary  umowne.  Z  tym,  że  w    przypadku,    gdy 
wysokość   wyrządzonej   szkody   przewyższa   naliczoną  karę   umowną oraz powstała z 
innego  tytułu   Zamawiający  ma  prawo  żądać  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach 
ogólnych.

2. Podstawą do określenia wysokości kary umownej za niewykonanie czy nienależyte wykonanie 
umowy  będzie  miesięczna  ilość  punktów  karnych.  Punkty  karne  będą  przyznawane  i 
wykazywane  za  każdy  dzień  w  protokole  odbioru  usługi  potwierdzonym  podpisem  przez 
upoważnioną osobę Wykonawcy.

3. Zamawiający może przyznać punkty karne za:
a) stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie usług transportowych - 1 pkt
b) brak środków dezynfekcyjnych, worków na odpady, mydła, ręczników jednorazowych,  

papieru toaletowego - 1 pkt
c) brak dokumentacji wykonywanych czynności dezynfekcyjnych - 1 pkt
d) stwierdzenie nieprawidłowości w utrzymaniu porządku i  czystości w pomieszczeniach  

administracyjnych - 1 pkt
e) stwierdzenie nieprawidłowości w pomieszczeniach dystrybucji posiłków - 1 pkt
f) stwierdzenie nieprawidłowości  w utrzymaniu czystości  w brudownikach i  składzikach 

porządkowych - 1 pkt
g) stwierdzenie nieprawidłowości w utrzymaniu czystości na salach chorych, korytarzach 

oddziału, gabinetach zabiegowych - 2 pkt
h) stwierdzenie nieprawidłowości w zachowaniu czystości w lodówkach - 1 pkt 
i) stwierdzenie braku współpracy z personelem szpitala (pielęgniarką/położną oddziałową,  

pielęgniarką / położną odcinkową, Kierownikiem Sekcji Administracyjno-Eksploatacyjnej, 
Naczelną Pielęgniarką) - 1 pkt.

j) stosowania   nieprawidłowej    odzieży   ochronnej   przy   wykonywanych   czynnościach 
porządkowych - 1 pkt

4. Punkty karne przyznawane są miesięcznie za każdą stwierdzoną nieprawidłowość na drukach 
protokołu kontroli w zakresie higieny szpitalnej – druki wewnętrzne Zamawiającego. Druki te 
stanowią podstawę do sporządzenia protokołu odbioru usługi będącego podstawą wystawienia 
faktury przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
a) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę  lub 

wypowiedzenia  umowy z przyczyn  leżących  po stronie Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 10% łącznej wartości usługi, o której mowa w §5 ust. 2.

b) w wysokości 2 000 zł brutto  w przypadku otrzymania 30 pkt  karnych w danym miesiącu 
świadczenia usługi, a za każdy kolejny punkt karny uzyskany powyżej 30 pkt - 500 zł  
brutto.

c) w wysokości 50 000 zł brutto w przypadku przekroczenia 80 pkt karnych w danym miesiącu 
świadczenia usługi.

d) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 2 niniejszej umowy w 
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przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy na podstawie §10 niniejszej umowy.
6. Zamawiający  ma  prawo  dokonać  potrącenia  kar  umownych  na  podstawie  księgowych  not 

obciążeniowych  z  miesięcznych  rat  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  za  należyte
wykonanie umowy zgodnie z wyborem Zamawiającego, aż do zaspokojenia wynikającego z nich 
roszczenia.  W  przypadku  braku  możliwości  potrącenia  Wykonawca  dokona  zapłaty  kary  na 
wskazane przez Zamawiającego konto  

§10

1. Zamawiającemu     przysługuje     prawo     do     rozwiązania     umowy     bez    wypowiedzenia 
w przypadku gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
b)  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  lub  Wykonawca  zaprzestanie 

wykonywać działalność lub Usługę.
c) Wykonawca w sposób istotny naruszy postanowienia umowy, a w szczególności:
     § 2 ust 2,4,6, 8,9  i § 8 ust 2 

2. Zamawiający  ma  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  w 
przypadku  gdy  Wykonawca  nie  rozpocznie  realizacji  przedmiotu  umowy.  Wykonawcy  nie 
przysługują w takim przypadku żadne roszczenia.

3. Prawo do odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o 
podstawie do odstąpienia.

§11

1. Za prawidłową realizację obowiązków wynikających z zapisów zawartych w niniejszej umowie 
odpowiadają:

- ze strony Zamawiającego:
……………………………………………..., tel/fax …………………
- ze strony Wykonawcy:
…...................................................................., tel/fax …………….......

2. Strony ustalają poniżej  adresy  do korespondencji  (składania wszelkich  oświadczeń woli i 
wiedzy).
- po stronie Zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice

 - po stronie Wykonawcy:
……………………………

§12

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie  publicznym,  czego nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,  lub dalsze 
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub 
bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od 
powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia 
o  karach  umownych  nie  mają  w  tym  przypadku  zastosowania  i  Wykonawca  nie  może  żądać 
odszkodowania.

§13

Zgodnie z art.  144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej 
umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:
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a) obniżenia ceny przez  Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
przez  Wykonawcę  niniejszej  Umowy.  Zmiana  ta  będzie  obejmować  wyłącznie  część 
wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  w odniesieniu  do  której  nastąpiła  zmiana  wysokości 
kosztów  wykonania  Umowy przez  Wykonawcę  w związku  z  wejściem w życie  przepisów 
odpowiednio  zmieniających  wysokość  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę.  Kwota 
wynagrodzenia  Wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  kwotę  odpowiadającą  wzrostowi  kosztu 
Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących 
usługi  do  wysokości  aktualnie  obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  z 
uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń  publicznoprawnych  od  kwoty  wzrostu  minimalnego 
wynagrodzenia.  Kwota  odpowiadająca  wzrostowi  kosztu  Wykonawcy  będzie  odnosić  się 
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z realizacją Umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów 
będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem 
w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe 
wyliczenie całkowitej  kwoty,  o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,  oraz 
wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 
uzasadniająca  zmianę  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy.  Wraz  z  wnioskiem 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie 
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:  pisemne zestawienie 
wynagrodzeń  (zarówno  przed  jak  i  po  zmianie)  pracowników  świadczących  usługi,  wraz  z 
określeniem  zakresu  (części  etatu),  w  jakim  wykonują  oni  pracę  bezpośrednio  związane  z 
realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu 
spoczywa na Wykonawcy,

d) zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniu  społecznemu  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować 
wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 
wysokości  kosztów wykonania  Umowy przez  Wykonawcę  w związku  z  wejściem w życie 
przepisów  odpowiednio  dokonujących  zmian  w  zakresie  zasad  podleganiu  ubezpieczeniu 
społecznemu  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  w  zakresie  wysokości  stawki  składki  na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w 
życie  przepisów  będących  przyczyną  waloryzacji,  Wykonawca  może  zwrócić  się  do 
Zamawiającego  z  wnioskiem  w  formie  pisemnej  o  dokonanie  odpowiedniej  zmiany 
wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z 
uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 
wysokości  kosztów  wykonania  Umowy  uzasadniająca  zmianę  wysokości  wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, 
w  szczególności:  pisemne  zestawienie  wynagrodzeń  (zarówno  przed  jak  i  po  zmianie) 
pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  w  części  finansowanej  przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio 
związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar 
dowodu spoczywa na Wykonawcy.

e) konieczności przedłużenia terminu umowy do 6 miesięcy - przy zachowaniu dotychczasowej ceny;
f) zmiany,  rezygnacji,  bądź  wprowadzenia  Podwykonawcy  w trakcie  realizacji  Umowy.  Jeżeli 

zmiana  lub rezygnacja  z  Podwykonawcy dotyczy podmiotu,  na którego zasoby Wykonawca 
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powoływał się w Ofercie na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w oparciu o przesłanki zawarte w ustawie Pzp, 
wymagane  jest  zawarcie  aneksu  do  Umowy  i  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagane w SIWZ w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz  zobowiązany  jest  przedłożyć  w  odniesieniu  do  tych  podwykonawców  dokumenty 
potwierdzające brak zaistnienia podstaw do wykluczenia o których mowa w rozdziale XII SIWZ. 
Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji Umowy nowego Podwykonawcy, nie 
stanowi  zmiany  Umowy  o  ile  zmiana  ta  nie  spowoduje  wprowadzenia  dodatkowej  części 
zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie 
w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, która 
nie została wskazana w Ofercie, stanowi zmianę Umowy i musi być poprzedzona zawarciem 
aneksu do Umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanej w Ofercie części zamówienia nie 
stanowi zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub 
wprowadzenie  dalszego  Podwykonawcy  nie  stanowi  zmiany  Umowy  i  nie  jest  wymagane 
zawarcie aneksu do Umowy.

g) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, 
w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do 
zaistniałego stanu prawnego,  Zmiana  następuje zgodnie  z  procedurą  określoną w niniejszym 
rozdziale.

h) Zastąpienia  Wykonawcy,  któremu  Zamawiający  udzielił  zamówienia,  nowym wykonawcą  w 
wyniku  połączenia,  podziału,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia  dotychczasowego 
Wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w 
postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy 
Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, lub przekształcenie Wykonawcy 
będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem 
spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  prawa.  Przekształcony  Wykonawca  musi  nadal  spełniać  warunki  udziału  w 
postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. ustawy Pzp. Zmiana następuje zgodnie z procedurą określoną w niniejszym rozdziale.

i) Zmiana nazwy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem 
do Zamawiającego i na tej podstawie Zamawiający sporządza aneks do umowy. 

j) Zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie do wykonywania czynności 
przy realizacji przedmiotu Umowy.

§14

1.  Postanowienia  umowy  mają  charakter  rozłączny.  W  przypadku,  gdy  jedno  lub  więcej  z 
postanowień  umowy  okaże  się  nieskuteczne,  nieważne  lub  niewykonalne,  nie  narusza  to 
skuteczności  pozostałych  postanowień.  W  miejsce  nieskutecznego  lub  niewykonalnego 
postanowienia  obowiązuje  jako  uzgodnione  takie  postanowienie,  które  możliwie  blisko 
odpowiada  gospodarczemu  celowi  postanowienia  nieskutecznego,  nieważnego  względnie 
niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach. 

2.  Jeżeli  Strony  w  trakcie  obowiązywania  umowy  stwierdzą  błąd  pisarski,  oczywistą  omyłkę, 
niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w 
celu  poprawy,  uzupełnienia  umowy  w  tym  zakresie.  Poprawienie  błędu  pisarskiego,  oczywistej 
omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z 
pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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§16

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję 
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Wykonawca pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji wierzytelno-
ści wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do tych wie-
rzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów po-
ręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 18

Integralną częścią umowy są:
- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 19

1. Za datę zawarcia umowy uważa się dzień podpisania umowy przez Wykonawcę.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

             ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA
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Załącznik nr 7

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Lp. Imię i Nazwisko

Kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do 
wykonania zamówienia

Zakres 
proponowanych 

czynności 

Podstawa 
dysponowania tą osobąProponowane 

stanowisko
Opis doświadczenia

......................................................                                     ....................................................
          ( miejsce i data podpisania )                                                       (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej )
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Załącznik nr 8

WYKAZ SPRZĘTU i URZĄDZEŃ

Zastosowanie Oferowana ilość Nazwa sprzętu
Podstawa dysponowania 

sprzętem

               

....................................................             ......................................................
      ( miejsce i data podpisania )                                (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej )              
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Załącznik nr 9
…………………………………………
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy )

Wykaz preparatów, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował usługę

L.p. Nazwa Producent

Przeznaczenie 
(produkt 

przeznaczony jest do 
np.,: mycia 

/dezynfekcji /…..)*

Klasyfikacja 
(np.: wyrób 

medyczny, produkt  
biobójczy, kosmetyk,  

produkt myjący,  
produkt  

dezynfekcyjny,...)*

Spektrum 
działania*

Czas działania od 
momentu 

zastosowania
podany w minutach 
od momentu użycia

Forma używana 
(produkt używany 

będzie w formie np.: 
żel, koncentrat, spray, 

tabletki, roztwór 
wodny)*

Znak /numer 
dopuszczenia 
Deklaracja 

zgodności/ CE

UWAGI

*Należy wpisać odpowiednio w odniesieniu do opisywanego środka

..........................dnia ................                                             …………………………………    
             ( podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 10

Świętochłowice, dnia ..................2017 r.

Nazwa i dane Wykonawcy
.........................................................
..........................................................

OŚWIADCZENIE O ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ

Oświadczamy, że jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia na:

Kompleksową usługę w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji 
powierzchni w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., 

transportu wewnątrzszpitalnego, usług pomocniczych w oddziałach Szpitala oraz 
obsługi pomieszczeń dystrybucji posiłków. 

Przeprowadziliśmy wizję lokalną w obiektach objętych zakresem zamówienia mieszczących się 
w  przy  ul.  Chorzowskiej  36,  ul.  Chorzowskiej  38,  Szpitalnej  2  oraz  Zubrzyckiego  36  w 
Świętochłowicach i znany jest nam zakres prac objętych zamówieniem. 

Jednocześnie deklarujemy, że nie wnosimy zastrzeżeń do treści SIWZ.

                                                                                    …............................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 11

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

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

...................................................  
   (nazwa i adres Wykonawcy)       

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

………………………………………………………………………………………………….......
( imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko)

działając w imieniu i na rzecz 
………………………………………………………………….......................................................
………………………………………………………………………………………………….......

( nazwa firmy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

……………………...........................................................................................................................

Oświadczam (-y), że:

nie należymy/należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) 

W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej.

̽ niepotrzebne skreślić

………......................,dnia……………                               ….....................……….....................     
                                                                                         (podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 12

KARTA KONTROLI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Komórka organizacyjna/ Pomieszczenie ……………………………………………………………….

Lp. Data Godz. Podpis
czytelny

Data Godz. Podpis
czytelny

Sprawdził/ Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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