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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Doczyszczanie w Aptece - bud. „P”, Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Szczecinie, ul. Arkońska 4.  

(CPV: 90910000-9) 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

I. W pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia trwa bieżąca działalność Apteki oraz znajduje się 

wyposażenie, dlatego należy dostosować metody oraz sposób wykonania zamówienia do warunków jakich 

wymaga funkcjonowanie Apteki. 

II. Zamówienie zostanie zrealizowane przy użyciu własnych materiałów i środków Wykonawcy. 

III. Zakres zamówienia obejmuje:  

III.1. usunięcie powłok przy pomocy środków do radykalnego mycia; 

III.2. wykonanie usługi doczyszczania; 

III.3. zabezpieczenie powłokami ochronnymi powierzchni podłóg pokrytych homogeniczną wykładziną 

PCV. 

IV. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich koniecznych 

poprawek, wynikających z nienależytego wykonania usługi.  

 

V. Dodatkowe wymagania Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy: 

V.1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę kompetentnych pracowników, która 

zagwarantuje wykonanie usługi zawartej w opisie przedmiotu zamówienia, w terminie określonym 

w pkt. VII.   

V.2. Wykonawca zobowiązany jest usunąć odpady powstałe w wyniku wykonywania usługi we 

własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami 

oraz ochrony środowiska.  

V.3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu zasad i procedur 

związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym. Wszystkie czynności powinny być 

wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadą staranności w tym zakresie, zgodnie 

z ustawą z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. 

2008.234.1570). 

V.4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi określonej w przedmiocie zamówienia zgodnie 

z  instrukcjami aktualnie obowiązującymi u Zamawiającego, przepisami BHP, p.poż oraz innymi 

przepisami prawa. 
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V.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli wykonywania usług przez Wykonawcę. 

V.6. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby koordynującej do prowadzenia nadzoru nad 

pracownikami Wykonawcy. Osoba koordynująca powinna posiadać co najmniej 3 letnie 

doświadczenie w koordynacji zespołu pracowników wykonujących usługi sprzątania w placówkach 

ochrony zdrowia. 

V.7. Do zadań osoby koordynującej należy m.in.:  

 nadzór nad pracownikami; 

 prowadzenie kontroli świadczenia usługi; 

 zapewnienie odpowiedniej obsady. 

V.8. Za szkody powstałe w mieniu i na osobach powstałe na skutek nienależytego wykonania usługi 

odpowiada Wykonawca. 

VI. Wykonawca zapewnia w cenie usługi: 

VI.1. własny profesjonalny sprzęt i środki; 

VI.2. mechaniczne urządzenia do czyszczenia i konserwacji powierzchni; 

VI.3. specjalistyczny sprzęt do sprzątania i materiał porządkowy (posiadający dokumenty dopuszczające 

zgodnie z obowiązującymi przepisami) w odpowiedniej ilości; 

 

VII. Wykonawca zapewnia swoim pracownikom: 

VII.1. mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk; 

VII.2. ręczniki papierowe i papier toaletowy; 

VII.3. środki ochrony osobistej; 

VII.4. identyfikatory, ubrania robocze, obuwie ochronne; 

VII.5. apteczkę podręczną m.in. z środkami opatrunkowymi i plastrem wodoszczelnym; 

VII.6. postępowanie po ekspozycji zawodowej potencjalnie infekcyjnym materiałem mogącym przenosić 

zakażenia HIV, HBV, HCV. 

VIII. Termin wykonania prac:  Piątek  15.05.2015 w godzinach 14:00 – 21:00 

Sobota  16.05.2015  w godzinach    7:00 – 21:00 

Niedziela  17.05.2015 w godzinach    7:00 – 21:00 

 


