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Za†aczniknrldoZaproszenia

OPISPRZEDMiOTUZAM6wiENIA

KOMPしEKSOWE」iPROFESJONAしNEJUSとUGIPOMOCNiCZNiE」WRAZZUTRZYMANIEM

CZYSTOSc=PRAWID上OWEGOSTANUSANITARNEGOWWYZNACZONYCHKOM6RKAC晴

ORGANIZACY」NYCHZAMAWIA」ACEGO.

CPV-9O910000-9Us書ugisprzatania;

-90900000{Uslugiwzakresiesprz尋taniaiodkaZania.

Przedmiotem zam6wieniajestwykonywaniawokresie3miesieovlodlstvczniado31marca2022I

W SPOS6b profesjonalnyi kompleksowy us†ugi pomocniczej wraz z utrzymaniem czystosdi

utrzymanie praw謝owego sta冊　sanitamego w wyznaczonych kom6「kach organizacyjnych

Zamawiajacegowoparciu○○bowiazujacy uZamawiajacego,,PIan higieny,’opisanym wza†aczniku

Nr2do,,Proceduryutrzymaniaczystosti wszpitaIu’’QP-4/BE)maksymalnie20pracownikam主

1.Us†ugib弓dapeprzedmiotemzam6wieniaobejmuja:

1)sprzataniei utrzymanie czystoSci przy utyciu Srodk6w chemicznych,dezynfekcyjnych

i urzadzeh Zamawiajacego,W SPOS6b zapewniajaV nale2yty stan porzadkui higieny

WPOmieszczeniachiwciagachkomunikacyjnychoddzia†6wszpitalnychZamawiajacego;

2)zapewnienie przez Wykonawc弓obecnoSci stuZby sprzむaj弓Cej w oddzia†ach szpitainych

Zamawiaj司cego wyznaczonych do rea畦acji u§†ugi,ZgOdnie z ustalonym co miesi司c

塙胴onQg「尋職e嬉gcdz畠o粒Y職;

3〉wykonywaniu czynnoScipomocnjczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego

Zamawiaj弓cego,WSZCZeg6inoScitakichjak:

a〉　asystapersoneiowimedycznemup「zytransporciepacjent6wna:badania

diagnostyczne,rehab冊acvjne,Saleoperacyjna,

b)　zmianabie=znypoScielowej,Stanie†6iek,

c〉　　dystrybucja positk6w w oddziale do†6Zka pacjentai zbieranie z sal chorych

b「標語ych撚ここ語手c与pc主席競声3S聴草

4)vvykonanieimych czynnosti pomocniczych nie wymienionych ww.zakresie a

dotyczacychfunkcjonowaniadaneg○○ddzia†u・

Zakres us†ugi pomocniczej obejmuje wykonywanie je」na ZIecenie personeiu medycznego

Zamawia」aCegO.

PozavvyiejopisanymiczvmoSciamiWykonawcazapewnienidelegowanvmdoSwiadczeniaus†ug

pracownikom odzieZ robocza,Obuwie ochronne orazidentyfikatorya tak2e w raz!e potrzeby

dc衰亡ko耀Y号P「王事,kt5「Y鴻CC号轟eWyke鳩WCYb宇轟e罷工b車型如re轟z尋鳥丸g!a轟e曇箪軍Y

WPOSiadan山ZamawiajるCeg〇・

Obowi尋zkiZamawiajacego:

1.Zamawiajacy zapewni Wykonawcy do wykonania ustugi S「odki oraz materia†y

StOSOWaneP「ZeZPraCOWnik6wWykonawcy:

a)∴Srodkimv」aCeidezynfekujacedopowie「zchni;

b)　Srodki higieniczne〈r弓czniki papierowe,PaPier toaletowy,WOrkifo教iowe,

難字ね結語雷e〉;

C)　workinaodpady;

d)　stodkiochronyindywiduaInej(rekawiczki,maSeCZki);

e〉　　posiadany obecnie sprzet do rea=zacji us†ugi(w6zki,mOPy,maSZyny

dozujaceSrodkimyjaceidezynfekujace).

Zobo緬尋z鋼盲a櫛Ykenawcy:

1.Prac○wnicyskie「owanidowykonaniaus†ugiuZamawiaj尋cegomuszapos!ada6

crこeC之e南台　さekきr之毒　手「之emYSね鷺g○　○　嚢c担szc之e轟きu dc　声「合cY　髄　St謝C擁与k蓑h

pracy wymaganych do wYkonania us†ugi o「az posiadaja certyfikat　○　○dbyc山

SZk0lenia BHP.

2.Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszelkich koszt6w zwiazanych z

postepowaniem poekspozycyjnego,koszt6w badahIleczenia pracownika

zat「udnionegoprzezWykonawce,naraZonegonaekspozycjezawodowa.



PしAN HIGIENY

A/WYKAZCZYNNOScIWCHODZACYCHWSK払DKOMPLEKSOWEGOU丁RZYMANIACZYSTOScIW

S鵬的E/α4GtE/CZyS丁Ofc/一WOしNE」ODFLORYPAr「OGENNEJORAZS棚的EIIOG6LNE白策的7-Ojα-

POZBAWIONEJRYZKA:KORY了ARZEWEWN与TRZN与HOL,WIND†;KLATKISCHODOW与BIURA,SALE

AUD10WIZし仏LNらPOMIE5ZCZENIAADMIN/5TRAC〉ソNE/TECHNICZN与,5ZATNIE,D〉乞URKんPOKOノE5OCJALNE,

GABINETYIEKARSKIE;KAPLICA

下毛曇e皇室野生

R(〕DZAuPOWIERZCHNI �MINIMAしNA �C乙AS �SpOSoB �PREPARAT 

CZESTOTしIWOSC �WYl(ONANiA �VVYKONANIA 

1.PodIogi,listwry �1×dziennie �ーWZaleinoSciod �umy6detergentem �ーPrOfesjonalnydete「gent,nP∴ 

P「ZyPodtogowe �iwraziepotrzeby �Obszaru ��0,1%　DETERGENTSOしSPしUS 

podlo筈主g「聾n章°Wnie i �1xnakwa直る† �ーWZ己ie主n〇三ciod �gruntowniedoczvscIC,POtoZYCWarStWe �ーPrOfesjonaInepreparatYdoczyszczenia iPleiegnac申konserwacjipodt6g,nP∴ 

Obszaru �konserwu」aCa �2,5-5%WIPEREXTRA, 

CZySZCZeniemaszynowe �し!GHTNESS/wgzaiecehproducenta 

2・バリb書ynaodpady �1×dziennje �ーWZaIeinoSciod �一°PrOZnICP°jemnik, �ーPrOfesjonaInydetergent,nP∴ 

iwraziepotrzeby �Obszaru �ーumy6pojemnikノ ーWy†o2ycworkiemoodpowiednie」 koio「YStYCe,ZgOdniezprocedu「aQP- OyB王 �0,1%NEUTRAしCしEANER 

3,Meble,biurka,komputerw �1xdziennie �ーWZaIeZnoSciod �-P「ZetrZeCwIigotnaSciereczkanasaczona �ーPrOfesj°nainydete「gent,nP.: 

P6輔,ParaPety,kaloryfefy, �iwraziepotrzeby �Obs乙aru �de亡erge両ern, -WytrZeCdosucha �0,1%NEUTRAしCしEANER 

4.Umywaiki,baterie �1×dziennie �ーW乙aIeか05ci°d �-mYCie-dezynfekcja, �ーPrOfesjonaInydetergent,nP∴ 

K「anoWeI �aZu「aWOKoI �iw「aziepo亡「zeDY �OPS乙a「u �‾C乙YSCIC, �0,i%BOZO 

umywale oSwietIen �lustra,Iampy We ���ーWyPOIe「owac, �0,1%NEUTRAしCしEANER 

5.Dozown �inamydlo,na �1xdziennie �ーWZaieZnoSciod �ーPrZetrZeCw鴫OtnaSCiereczka �ーPrOfesjonaInYdete「gent,nP.: 

Pfyndezγ PaPlerOW 乙eWn学級 �俺kc所∩γ,「くさ僻n鞠 一優eSC �iwraziepotrzeby �Obsza「u ��0,1%NEUTRAしCしEAN駅 

6.D「乙Wi,k �lamki,POreCZe, �1xdziennie �ーWZaleZnoSciod �ーmyCie-dezynfekcja �-PrOfesjonainydetergent,nP.: 

baiustrady,l)stwγScienne, ��iwraziepotrzeby �Obsza「u �ーP「ZetrZe6wilgotnasciereczka �0,1%NEUTRAしCしEAN駅 

“e電撃cj削Ce 7.Krzesia.Iawk書.gabIoty, �1xdziennie �ーWZaie2n05clod �i ーPrZetrZeCw=gotnaSciereczka �ーPrOfe5Jonalnydetergent,nP.: 

bliceinformacylneiinne umoCoWanIa �iw「aziepotrzeby �Obs乙a「u ��0,1%NEUTRAしCLEANER 

8.PrzeszkIeniawewnetrzne, �1×WmieslaCu �ーWZaieZnoSciod �ーOCZy5ci6futryne,umyCiWyPOIerowa6 �ーPrOfesjonaInydetergent,nP.: 

f「amugi,drzwi,kaloryferγ �iwraziepotrzeby �Obsza佃 �SZYbv �0,1%NEuTRALCしEANER 

9.Okna,roIetyzewnetrzne �1×WrOku �ーZgOdniez �ーOCZySC蒔「amyokienne,umyC, �ーPrOfesjonalnydetergent,nP,: 

iwraziepotrzebY �ust81enねmiz Dzia†emUtrzymania �ーumV仁s乙YbY ○○CZYic竜主さiuzje.「oletY �0,1%NEUTRALCしEANER 

Ruchu � � 

10.I(ratkiwentγIacyjne, ま0.1○○sIonγIamp �1xnakwarta†iw「azie �ーCZaSWZaIeかoSciod �Zdezynfekowac, �ーPreParatmyjaco-dezγnfekcyjnyB,F 

POtrZebY �Oddzia†upo �-OCZYSCiC, �,Vnp.: 

2　　　k �uzgodnIen仙Z D’†Ut �ーumYC �O,25%STERiSEPTFORTE ×WrOu iwraziepotrzeby �ZIaem　rZyma川a Ruchu �ーZdemontowac, �ーPrOfesjonainydete「gent,nP.: 

5ufitowYch ���○○CZySC証umYC ーPOnOWniezam°ntOWa6 �0,1%NEU丁RAしCし巨AN巨R 

11.WindγoS°b°We, �1xdziennie �ーZg°dniez �mYCie-dezynfekcja I �PreParatmyjaco-dezynfekcyjnyB,F,∨ 

冊anSpc鷺c帯e �主w「看z栓PCt「Z∈竃Y �語る「蘭o轟og「a請合紬 ranSPOrtu � �前p.:も群衆覚謀萱藻享軍鶏栗〒… AしPiNUSEPTOしSPray/PaneIe SterOWnicze,miejscadotγkowe/ -PrOfesjonainydetergent, np.:SCRUBBER,CHROMOし-WgZaiecefi PrOducenta 

12.Vvezkiserwi§OWe �-COdziennienakoniec �ーPOZako龍zone」 �ーumy6,Zdezynfekowa昂uzupe†而Cw �ーP「eParatmy」aCO-dezynfckcyjnyB膏∨, 

dniapracy �P「aCY I �POt「Zebnyasortyment i �np.: 0,25%STERISEPTFORTE 



PRZEPROWADZENiたPROCESUDEZYNFEKCJINAしEZYUDOKUMENTOWA〔

WKARCIEMONiTOROWANiADEZYN駈KCJiZGODNIEZPROCEDURAQPIVBE

B/WYKAZCZYNNOScIWCHODZACYCHWSK払DKOMPLEKSOWEGOU丁RZYMANiACZYS丁OScI

WSTREFIEliOGOしNE」CZYSTOSCi-NISKIEGORYZYKA:SALECHORYC朽SALEREHAB/LI7ACJIPUNKTY

PIELE-GNIAR5KI王,GABINETY/PRACOWN/EDIAGNOS71KIMEINW4ZWNEJ,POMIESZCZEN/APORZ4DKOWE

鳴be容anr之

曇Q含〕之A」POW進駐之C蝿贈 �MIN!的Aし討A �C乙AS �SPQS全容 �PR王P鼻鼠会す 

CZ斡丁O丁しIWO錐 �冊KONANIA �冊KONANIA � 

1.Pod†ogi‖istWy �1xdziennie �7.00-10.00 �ーumy6dete「gentem �P「°fesjonalnydetergent,nP言 

PrZyPOdlogowe �iwraziepotrzeby ���0,1%DE-「ERGENTSOしSPしUS 

2.P6†ki,WySiegniki,teIewiz°ry, �1xdziennie �7.00-10,00 i �ーumY6dete「gentem �PrOfesjonainydetergent,nP.: 

piIoty,mOnitory,komputeryz �iwraziepotrzebv ��ーWraZiepotrzeby �0,1%NEUTRAしCしEANER 

kiawiatura,Stojaki,Paneie PrZyf詑kowe,ParaPetY,S乙a撤i PrZγ†6Zkowe,§toIikらkrzesta,dnwi, PrZeSZkIenia,glZejniki ���dezynfekcja �PreParatdezynfekcyjnyospektrumB膏 陸s丁平P丁F。R丁と, lteIewIZOrylmOnito卑OmPuteryZ lkiawiaturi.ミ・dez沖fekcJa; lNCiDINOXYFOAMspraγ 

3.Kozetki,Ieねnki,SPIZet, �1xdziennie �Pozakoriczeniu �ーumyCizdezynfekowaC �一PrePar∂tmyjaco-dezynfekcyjnγ0 

materaceidrabinkido6wiczeh, StOtydomasa圭u �POkaZdymuiyciu �CWICZen ��SPektrumB,FV,nP,: 0,25%ST駅iSEPTFORTE, AしPiNUSEPTOしSPray 

3.Powierzch轟edotYkowe(klamki, �1xd之iennie �7.00-12.00 I �Zdezynfekowa6 I �,-PreParatmyjaCO-dezynfekcyjnyo 

POreCZe,uChwyty,ramγt6iek, �iwraziepotrzeby ���SPektrumB,FV,nP∴ iO′2与%掴S師oR丁重　I 

S亡ero固正銘e二ku「kibate「紅 

dozownikinamydtoiplyn dezYnfekcyjnγ-CZestZeWnetrZna � � � � 

4.UmywaIki,armatura,WYIewki, �1×dziennie �7,00-10.00 �一umYCiOCZySCICPreParatem �PrOfesjonainYdetergent,nP.: 

giazurawok6lumywaiek,iust「a, �iwraziepotrzeby 2×W「Oku iW「aZ桧声Cて「之e露Y ��dourzadzehsanitarnychw �0,1%巴OZO. 

iampynadlustrem 4.1Pe「iaoo「Y i ���「aziepot「Zebvzdezynfekowac, L。。kre。i剛。n,6, iWYこZY与〔高畠bwY剛e轟に �0,1%NEUTRAしCしEANER ーP「eParatdezynfekcyjny OSPektrumB,F,V,nP∴ 1000ppmCHしORAMIXDT -P「epa「謎m准iこ○○C乙YSZCZ挙汚れP・:I 

iW「aZ桧声Cて「之e露Y �:-CZaSWZai∈ZnC5CiOc Oddzはすu �諦YこZY与C高じbwY面e轟に -umy〔detergentem �i-P「epa「謎mY珪iこ○○C乙YSZCZ挙汚れP.: 0,与%BoZo, 

4.之.S事OnY � �i �ーZdezYnfekowaCsyfony �ーPreParatdezynfekcyjny 

2×WrOku ��POP「ZeZZaiewanie 

iwraziepot「zebY ���OSPektrumB,F,Vnp言 100OppmCHしORAMIXDT i 

与.Kリbtynaodpady �之xdziennie �7.00-8.30i16.00- �-Op「6緬〔 �ーPreParatmyjaC○○dezynfekcvjnyo 

iwraziepotrzeby �18.00 �ーZdezynfekowa6一UmyC �,SPektrum i　　　　　　　　　　　　　　　　　　l �iWraZiePOtrZeDy �ilき・UU　　　　　　　　i �ーZaeZyn†eKOWaC一UmyCl ーWytOZyCWOrkiemo OdpowiedniejkolorYStyCe, ZgOdniezp「oceduraQP-03/BE �SPeKtrum　　　l B,胃Vnp.: 0,25%STERISEPTFORTE 

6.DozownikinamydIoipreparat �ーPrZeduzupe†nieniem �WChw=iwymiany �ーumy昂zdezvnfekowaC i 豊串kowa`, �ーPreParatmyJaCO-dezynfekcyjnycho 

dezynfekCγjnydorak,POdajnikina �dozownik6w �PreParat6vykiedy ��SPektrumB,F,∨np∴ 

recznikipapier°We/czeSさ WeW噂t「糊aI ��PO」emnikisapuste ��O,25%STERiSEPTFORTE, しPiNUS…戸丁Oしsp「aY 

醒謹書豊富 ��ー「anOdogodz.8.30 i ��ーmydtowpfynie 

6.1.Podajnikinareczniki, �鷺等一eWraZ'e �十anodogodz・8・30 �一umy`ZdezynfekowaC, �ーmydtowpfynie 

de登γ∩俺kcγ小γ ���-reCZnjkijednorazowe, �-PreParatdodezynfekcjjr弓k 

lczeS6zewnetrzna,uZuPeInianie/ ���ーmydtaipreparatγ dezynfekcyjnedorak �STERIししHAND 

7.Drzwi.przeszkleniawewnetrzne, �1×WtγgOdniuiwrazie �ーnierzadziejniZIxw �ーumV6detergentem, �ーPrOfesjonaInydetergent,nP.:0,1% 

kaIoryfery,Iistwy5cienne, �POtrZebY �tygodniu i �ーdoczYSCIC, �NEUTRAしCLEANER 

odbojnice ���ーWraZiepotrzeby 乙de之Ynねkow∂〔 �ーPreParatmyjac○○dezynfekcYjnychB, 厄∨np.:0,25%STERISE町FORTE 

8,Okna,Iszyba,futryna,「ama/ �1xwroku �Ikwiecieh,maj I �ーOCZYSCi6futryne,ramy �一PrOfesjonaineprep∂ratymγjacenp.; 

roletyzewn亀trzne/ �上raziep。trZeby ��Iokienne,Umydiwyp0lerow∂6 SZYbv -OCZySCICrOIety �lo,1%NEUTRALCしEAN駅　　　l 

9.」ednorazowebasenY,miski, �ーnabieZaco �ーniezw†oczniepo �ーnabie碕COPOddawaC �ーdekontaminacjawmaceratorzepo 

kaczki,miskinerkowate ��ka如ymu2yciu �maCe「aqi �kaZdymuZyciu 

10.PodkIadkipodjedno「azowe �ーnabie2aco �WraZiep°t「Zebv �一〇PrOZ冊C,umie!ciCw �ーmyCie-dezynfekcjawmyjni 

baseny.poJemnikinadobow負 之b冶ri鳴mO仁王面 ���PO」emnikutransportowym, ,PrZekaza〔doDziauStery=ZaCji �automatyCZne」 



11.Kl.atkiwentyiacγjne,

11.1.LampγSufitowe

1x nakw∂rta†iwrazie

POtrZebv

2×WrOkuiwrazie

POtrZebY

ーCZaSWZaleino5ciod

oddzia†u

-CZaSWZaleZnoSciod

Oddzia†upo

U之gOdni印恒之

KierownikiemDzia†u

UtrzymaniaRuchu

Zdezynfekowa`OCZy!ciC,

umv〔

Zdemontowac,

OCZySCi6iumyc

P〇日eWnねzam〇日的W∂亡

ーPreParatmv煽co-dezynfekcyjnyB,F

〃np.:

0,25%STERISEPT FORTE

-P「OfesjonaInydetergent,nP,:0,1%

塵.辛e都合乞上宝講壇手薄轟e　　　　i �1x鵬k靖冶打電! �odd乙ia†u �-POtOiYCWarStW弓 konserwu」aCa CZySZCZeniemaszynowe �　ヽン‾.i‾l 0,1%DETERGENTSOしSPしUS ーPrOfesjonaInepreparatydo CZySZCZenialP教elegnacj=konserwac」i POd碕g,nP.: 2,5-5%WIP駅EXTRA, しIGHTNESS/wgzaieceIiproducenta 

13.PowierzchniezanieczγSZCZOne �WraZiepotrzeby �ーnatyChmiastpo �ーZ†oZYCfa「tuchochromy, �PreParatChlorowy　oste2eniu 

materialemorganicznym ��POWSt訓ju �.ednorazowyfoIiowy,rekawice �10000ppmdozanieczvszczeh 

krew,inneptynyustrojowe一 ��Zanieczyszczenia �gospodarcze, �O「ganicznych 

usunaczanieczyszczenIe Za

POmOCamateria†u

higr°Skopijnego-dobrze

WChtaniajacegowiIgo6

llgninaiubjednorazowY

recznikpapierowy/,

-Z庇事Vm尋te「ia圧mie圭c詑

WCZerWOnymWOrkuna

OdpadYmedyczne,

-PrZ印r。Wadzifdezynfekcie

Zanieczvszczonejpowierzchni.

-POWySChnieciupowierzchnie

Zmy6wodazdetergentem,

-fartuchirekawiczkizdja6i

umIeSCiC W

WCZerWOnymWOrkuna

Odpadymedyczne,

-WykonaCdezynfekcjeimycie

「ak

OSPeKtrum B,F,V,Tbc,nP.:

CHしORAMIX DT

しub

-PreParatChlorowy osteieniu

2000ppm

dozanieczyszczefiorganicznych

OSPektrum B,F,VTbc

i職NCHしORPしuSRABし巨TS

ーCZaS W ZaieZnOSCi C

Oddzlatu,jednaknIe

rzadzieJniZlxw

miesiaCu

ーWy了挙ZYCiO誇wK書ZZaS彊購,

-uSunaCzawarto$CIod6wki,

-SPraWdziCdatywaino5ci

aSO巾ymentu,

-umy昂zdezynfekowac,

-POZOStaWi6dowyschniecia,

-CZVnnOS6odnotowaCwka「cie

dezynfekcji/lod6wkido

PrZeChowywanialek6w

SP「ZataneSaPrZeZPleIegniarki,

ーp予e声6「6tmYj香C○-dez笹子ekcYjnγ日,

nP・:

0,25%STERISEPT FOR丁E

PRZEPROWADZENiEPROCESuDEZYNFEKC」iNAしEZYUDOKUMENTOWAC

WKARC!EMON什OROWAMADEZYNFEKC」IZGODNIEZPROCEDURAQPIVBE

C/WYKAZCZYNNOScIWCHODZACYCHWSKRADKOMPLEKSOWEGOUTRZYMANIACZYSTOScl:WS了R師E鞘

乙輔詳説ij⊂Z亨S丁cSC王墓苗蕎e詐三重e詳Z諜Å工法葦諦了三組5γ祐’帝詰C戸I三Ki新王D控Z弾みODDZi,詑

ANES7亡Z/OLOGII〃N7了NSYWNEJT号RAPルSOR,GABINETYZABIEGOW与GABINETY/PRACOWNIE DIAGNO5TYKI

INWAZ〉γNEJ,SALEPRZEZNACZONEDO/ZOLAαIRAC/EN76wcz肇CBRUDNAS7fRYL/Z邪ORNI

ltlbelan「3

ROD乙A」 �MINIMALNA �C乙AS �SPOS6B �PREPARAT 

POWiERZCHNI �α瞥丁O丁しiWO5〔 �冊KONANIA �WYKONANIA 

1.Podlog白いstvvyprzypod-ogowe �2xdziennieiwr∂Zie �7.00-1○○00 �ーumy6-Zdezynfekowa6 i �ーPreParatmyjaco-dezynfekcyjny 

POtrZeby �16.〇〇〇18.00 ��9,巳Vnp,: 0,25%ST駅ISEPTFORTE 

2.P6tki.wvsiegniki.kolumny, �1×dziennieiwrazie �7.00-10.○○ �一umV6置ZdezvnfekowaC �ーP「eParatmVjaco-dezvnfekcvjnv 

StOjaki.paneIep「zy16Zkowe, ParaPetY,SZafki,bIaty PrZy16氷owe,StOliki,krzes†a. d「zwi,PrZesZklenia,PaneIei listwy!ienne,grZejniki �POtrZeby ���B,巳Vnp.: 0,25%ST駅ISEPTFORTE 

3,Powierzchniedotykowe �2xdziennieiwrazie �7.00-1Z.○○ �ーumyC-ZdezynfekowaE �ーPrePa「atmYJaC○○dezYnfekcYJny 

/kIamki,POreCZe.ramγi6Zek, vysiegniki,kurkibaterii, �POtrZeby i �16.00-12.00 ��B,F,VTbc,nP∴ lO,25%STERiSEPTFORTE 



kontakty,dozownikinamγd†oi PtyndezynfekcyjnylczeS( 乙eW唯t競れaI � � � �しPINUSEPTOしSPray 

4.UmywaIki,armatura,WYIewki, �1×dzien面e �7,00-10iOO i �ーumyCIOCZySCiCPrePa「atemdo �-PrOfesjonalnydetergent,nP∴ 

glazu「awok6IumYWalek,Iustra, �iwraziepot「zebY l ��urzadzehsanitamYChwrazie �,1%BOZO, 

lam蹄nadlu§亡re爪 i ���POtrZebyzdezynfek。WaC, �0,王%N巨U丁RAしCし巨AN誠 一PreParatdezynfekcyjny 罷業霊悪霊完了l 

ii 4.1PeγlatorY 4.2.S所onY l �2xw○○ku �i CZaSWZaiecho5ciod �)　　　　　I Odkreci6°dkamieni6wyczYSCiC �ま鈴e特薦舘蛤累A棚X串丁　　　i 

iwraziepotrzeby 2×W「oku iw「aziepotrzeby ��lubwYmieniC �ーP「eParatmy」aCO-CZYSZCZaCy,nP.: 

Oddzia†u �ーumyCdetergentem ーZdezYnfekowa6syfonypop「zez Zalewanie i �0,与%BOZo, ーPrePa「atdezynfckcyjny OSPektrumB,F,V,nP.: 1000ppmCHしORAMIXDT 

5.Kubfynaodpadγ �2xdziennie �7.00-8.30 �-OP「OZni〔 �ーPreParatmyjaco-dezynfekcYjny 

j海-d∠-ヒUUしi∠ヒUY �’i6.○○-1ぢ.uu �.-Z〔iez沖†ekOWaC-umγC ーWY†oZyCworkIemoodpowlednlej koiorYStyCe,ZgOdniezp「OCedu「a QP-OyB亡 �0,Z5%STERiSEPTFORTE 

6.DozownikinamγdIoipreparat �ーPrZed �ーWChwiIiwymiany �ーumγ6-ZdezynfekowaC uzupe血i仁: �-PreParatmyjaco-dezynfekcyjny 

dezynfekcγjny,dorak,P°dajniki �uzupe†nieniem �PreParat6Wkiedy ��B,胃Vnp.: 

nar写cznikipapier°Welcze鎌 �doz°Wnikくらw i i �pod∂jn最isapuste ��O,25%STERiSEPTFORTE 

WeWnetrZnal l ���ーreCZnikijednorazoweノ ーmYd†○ノ ーPreParatVdezvnfekcvjnedorak �AしPINUSEPTOLspraγ 露盤盤us　i 

ーPreParatydodezynfekcjirak STERlししHAND 

7.Drzwi,koiumnγ �1×WtygOdniuiw �ーnierzadziejniilxw �ーumy6-ZdezYnfekowa6 l �ーP「eParatmy」aCO-dezynfekcyjny 

anestezjoIogiczneichirurgiczne, przeszkieniawewnetrzne,listwry, paneIe,Plytkiiokleinystienne. 岸豊吉調pb永由nγCh, �raziepotrzeby �YgOdniu i ��B,9Vnp.: 0,2与%STERISEPTFORTE 　1 

8.Meble,SZafki,biatY,StOliki, 箪萩‡話就き諦薄雪,お寒認 �1×dziennieiwrazie �ーnabie主賓co i �ーZdezynfekowa6-umyC i �ーP「eParatmY」aCO-dezynfekcyjny i8,宮口甲言　　　i 

i茨萩‡話就き害う薄雪,采幸三e訴き �POkaZdymzabiegu/ � � �,Z5%STERiS各PTFORTさ しPINUSEPTOしspray 

9.Lampyzabiegowe,mOnitory �-1×dziennieiwrazie POtrZeby �ーnabie主都0 �ーZdezynfekowa6 �ーPreParatdezynfekcvjny B,F,∨,Tbc,nP.: lNCIDINOXYFOAMspray 

9.5cianY �一WraZiepot「zeby i �ーnabieZacoprzy Widoc乙nYCh Zabrudzeniach �ーumy6widocznezanieczyszczenia i �-PrOfesjonaInydetergent,nP言 0′己%N巨U冊しCし酬ERi 

10.Okna �1xwroku �ーkwieciefi-ma」 �-OCZySci6fut「Yne,「amyOkieme, �ーP「Ofesjonalnydete「gent,nP∴ 

§Zyba,futryna,rama,rOiety 義eWne競れe/ �iwraziepotrzeby ��umycIWyPOIerowaCszvby ーOCZySciCroietY �0,1%NEUTRAしC鵬ANER 

11.」ednorazowebaseny,kaczki, �ーnabieねco �ーniezwIoczniepokaZdym �ーnabieZacopoddawa6maceracji I i �ーdekontaminacJaWmaCeratO「ZePO 

miskinerkowate ��u2vciu ��ka2dymuzyciu 

12.Podkiadkipodjednorazowe �ーnabieZaco i �WraZiepotrzeby i i �ーOP「6Zni6,umieSci〔wpojemniku �ーmyCie-dezynfekcjawmy」ni 

baseny,Pojemnikinadobow皐 ���「ansportowym,PrZekazaCdo iDz毒筆三寒華中Z塙) �automatyczne」 i　　　　　i 

穆Z宙義与きき甲i礁〔声 � 

鳩.KratklwentyIacyjne 13.l.しampy§u価owe �1xnakwa直a白w �ーCZaSWZateZn°Scjod �ーZdezynfel(OWaC-umyC,OCZy!ciC ーZdemontowa6 ーOCZySCIC,umyC �ーPreParatmyjaco-dezynfekcyjny 

raziepotrzeby �Oddzia†u ��B,F,Vnp.: 0,25%STERISEPTFORTE 

2xwrokuiwrazie �ーCZaSWZaleれ〇三ciod ��ーP「Ofesjonainydetergentnp∴ 

POtrZebY �Oddzia†u,POuZgOdnieniu zKie「ownikiemDzia†u Utrzym∂niaRuchu �ーPOnOWniezam°ntOWaC �0,1%NEUTRAしCしEANER 

14.Podtog主gruntownie �1×nakwa競a† �ーCZaSWZaleZnoSciod �-gruntOWniedoczyscIC,POtOZvc �ーPrOfesjonainvdetergent,nP.: 

Oddzia†u �WarStW3konserwujaca ーCZySZCZeniemaszynowe �0,1%DETERGENTSOしSPしUS ーPrOfesjonaInepreparatydo CZySZCZeniaiPieIegnac」II konse「wac」IPOd†6g,nP.: 2,5葛5%WiPEREXTRA, し葛GHTNESS/wgzaIece丘p「oducenta 

王ら.Powie競c如王eヱan盲e亡とvs乙c乙one �w「a乙iepotrz合bY i �natYChmねStpO �ー乙†o之Y〔fa「tuchoch「onnγ, �ーPreParatChiorowy　oste2eniu 

materiatemorganicznym ��POWStaniu �ーednorazowyfoiiowy,rekawice �10000ppmdozanieczyszczeh 

kreWinnepIγnγuStrOjowe- ��Zanieczyszczenia �gospodarcze, �Organicznych 



WydzieIiny,Wydaiiny/ 一uSunaCZanieczyszczenie za

POmOCamateria†uhigroskopj」negO

-dobrzewchfaniaJaCegOW=go6

IignlnaIubjednorazowyrecznik

PaPierowy/,
-Z直中Y冊∂te「函u叩扇c竜

WCZe「WOnymWOrkunaodpady

edYC乙ne,

「ヱeprOWadzi全deヱ準fekc」〔;

Zanieczyszc乙OneJPOWIerZChni,

POWySChniec冊POWie「zchnie

ZmyCwoくねZdetergentem,

faTtuChi「ekawiczkizdja6

umieSciC w

WCZerWOnymWOrkunaodpady

medYCZne,

-WγkonaCdezynfekcjeimyCierak

OSPektrum B,EVTbc,nP.:

CHLORAMIX DT

しub

-PreParatChlorowy osteZeniu

20○○叩叩

dozanieczyszczehorganicznych

OSPektrum B,F,V丁bc

C接し〇霊PしUSてら宝しE丁S

1×WmieslaCulW ーCZaSWZaieinoSclOd Wylaczv6lod6wk写zzasilania, ーPreParatmyjaco-dezynfekcyjnyB,

raziepotrzeDy �Oddzia†u,」ednaknie �ーuSunaCZaWa「tOSCi°d6wKi, �匠Vnp∴ 

rzadziejniZlxwmiesiapu �ーSPraWdz竜datywaかoSci aSOrtymentuノ ーumy台zdezynfekowa6 一POZOStaWiEdowyschniecIa. �O,25%STERiSEPTFORTE 

17.W6zkiserwisowe l �COdziennienakoniec �18.30/pozakohczeniu �-umy`Zdezynfek°Wa台uzupe†ni6 �ーPreParatmyJaC○○dezynfekcyjnYB, 

d「雨P「aCV i �P「aCV i �WPOtrZebnvasortyment 「 �弓V丁bc,噂∴ 0,25%STERiSEPTFORTE 

軍票Z…雪雲ct鮭A垂之酢郎…罫束cC…SU妻EZY持≡i裳製昌持会し…之YU馨oK響鯖雲時千〇搬C

WKARCiEMONiTOROWANIADEZYNFEKCJIZGODNIEZPROCEDuRAQPlリBE

DIWYKAZCZYNNOScIWCHODZACYCHWSK払DKOMPLEKSOWEGOuTRZYMANIACZYSTOScI

WSTREFIEⅢCZYSTO;cIZMIENNE〇一WYSOKIEGORYZYKA BLOKOPERACy:/NY

両日eさa師4

RODZA」CZYNNOScl MINIMAしNACZESTOTしiWOSC SPOS6BWYKONANiA

!王.字詰鵠豪雪蓑罷轟単等三 eこy巾をk句∂pOWier重chnisal OPeraCyjnych �擁之∈き三三清治客試て… 6.30-7.30 �ーmyCieidezynfekcjesalwrazzesprzく;tem �!-章だ申請揖yj詐○○ dezynfekcyjnyB,VF,Tbc, np・: 0,25%STERISEPTFORTE, しPINUSEPTOしspray lncjdinOxyFoamspray 

2.MγCie-dezynfekcjasaI �POka2dymzabjegu l �WVWieZ(三zsalioロe「acvinei: �ーPreP∂ratmV」aCO- 

OPeraCyjnychpokaidym ��ーZaWiaZaneWOrkizodpadamiPOOPe「aCYJnymi, �dezynfekcYjnymB,V,F,Tbc 

ZabieguoperacyJnym ��ーnarZedziachirurgiczne, �nP・: 

ーロrZeD「OWadzi6dezvnfekciesa=wrazzesDrZetem: �0,25%ST駅iSEPTFORTE, 1000ppmTllANCHしOR 

ねmpoperacyjnych,StOiik6wsteIazynaodpadY,StO-u 

OPeraCYJnegO �PしUS喜ABし各丁S, 

ーmyCieidezynfekcjapodtogl �しPINUSEPTOしSPray iNCIDINOXYFOAMspray 

3.Mycie-dezynfekcja,myjni �2xdziennieiw「aziepotrzeby 7.00-18.00 �p豊里哩旦畦追 �ーPrePa「atmY」aCO- 

Chirurg6w,Sal ��ーmVCIe-dezvnfekc」e,grZe」nlk6vy,meb=/pofek/rega†6w �dezynfekcyJnymB,∨,F,丁bc, 

PIZygOtOWaWCZyCh ��ーmVCie-dezynfekcjaumvwalek,ZIew6vybaterii �nP∴ 

kranowYCh,Scianwok6†umywalekizIew6vy �0,25%STERISEPTFORTE, 

ーmyCie-dezYnfekcJadozownik6wnamYd†o,Pfyn

dezynfekcyjny,POdajnik6wna「eczniki,

-myCie-dezynfekcjakub†6w/steIaZynaodpady,

-myCie-dezynfekejapozosta†egosprzetu,

-myCie-dezynfekcjad「zwi,framug,PrZeSZkie互paneii

dotykowych,kontakt6w

-myCie-dezynfekcjapodt6g!COkot6w

工的Oppm丁帽i和⊂蘭しO再

pしUS孤Bし各丁S,

LPINUSEPTOLspraγ

・profesjonaIny detergent,

np・:

SCRUBBER,CIiROMOL
-WgZalecenproducenta



4.Mycie-dezynfekCja

Pomieszczengospodarczych,

brudownik6Wtoalet,

tazienek,PrZebieraIni,引uZ,

POmieszczeniadomycia

W(与之k6w,W活dwew埠t「ZnY巾

2×dziennielWraZiep°trZeby

7.00-18.00

ーmyCie-dezvnfekcjaparapet6vygrzejnik6vymeb=,

rega†6vyszafek,StatyChmocowah,

-myCie-dezynfekcja Scian,P「ZeSZkie有ka輔,PaneIi

iistewSciennych,

鵬ycie-dezYnfek明にmP〇台wietIe証owY⊂h,

mycie-dezynfekcjadozownik6w n∂myd†opfynne

Odajnik6wna「eczniKi,

議>こie-deこ与れfekc治.d詳k烏合de三CWejC「託裳C之Ctkう

mycle-de乙YnfekcJakubt6w,steia2Yna°dpadY,

ymianawo「k6wnaodpady,

ーmyCIe-dezvnfekcjakratek5七iekowych,

-myCiedezvnfekcjadrzwi,P「ZeSZkleh,framug,Paneli

dotYkowych,kontakt6vy

-mYCie-dezynfekcjabateriikranowYCh,Zlew6vy

UmYWalek,

-myCiedezynfekcjapod†6gIIISteWSciennych,

ーPreParatmyJaCO-

dezynfekc所nymB,V,ETbc,

np∴

0.25%STERISEPT FORTE,

1000ppmTIRANCHしOR

PしUS下ABしE丁S,

しPINUSEPTOしSPray

dosanita「iaてら時

0,1%BO乙o,

CしEANMEDSANG軋

-PrOfesjonalnγdetergent,

np.:

SCRUBBER,CHROMOし

一WgZalecehproducenta

5.Mycie-dezγnfekcja 2xdziennieiwraziepotrzeby PreParatmyJaCO一

trajくtOWiくOmumKaCVInγCn �7.○○-18.00 �ーPOWie「ZCnnieSZaTeK,SPrZetu,rega†Ovy �aeZynTeKCy」nyB,「,V,iDC, 

bIokuoperacyInegO, ��ーiistwyscie…e, �np・: 

調aga乙Yn6時 ��ーPOd†og=coko†y �0,25%STERISEPTFORTE 

6,Mycie-dezynfekcja �2×dziennieiwraziepotrzeby �ーumy6-Zdezynfekowa6 i �ーP「eParatmy児CO- 

POWierzchnidotykowych, l誌詰れic乙YCh’ i �7.00-18.00 ��dezynfekcyjnymB,VFTbc nP∴ 0,25%STERISEPTFORTE, 1000囲鵬丁i輪NC阻OR 

7.Mycie-dezynfekeja

salbudzeii

2xdziennieiwraziepotrzeby

7.00-18.00 ーmVCie-dezvnfekcja parapet6vygrzejnik6vymeb町

biat6男

-Pane=sterowniczychipowie「ZChnidotYkowYCh,

-umyWaIek,baterii,dozownik6wnamyd†oip†Yn

dezvnfekcyjnY,POdajnik6wnarecznik上

ーprePa輪tmVI亀C○○

dezynfekcYjnYmB,VF,Tbc

nP∴

0,25%ST駅ISEPT FORTE.

1000ppmTiTANCHしOR

PしUS丁AB」と丁S,

しP間US巨P丁OしSP「aY

iイCZeKPaCje置c間, ーPOd†6glcoko†6w � 

8.Mycie-dezγnfekcja �POkaZdymzabieguoperacY」nym �ーWZamknietychpojemnikach,W6zkiem �ーdekontaminacjawm所ni 

Obuwiaoperacylnego ��ransportowymzwoZonedoDzia†uSteryIIZaqi �automatycznej 

9.Mycieidezynfekc重a �ーPOka如ympaqenCie i �DrZeOrOWadzi6: �ーPreParatmYJ弓CO- 

W6zk6wdotransp°rtu p曇cjent6w ��ーmyCieidezynfekcjew6zka �dezynfekcyjnymB,VFTbc nP∴ 0,25%STERIS王PTFORTE ーPreParatCiezynfekc痢Ydo t「。dm血気pn巾v「hmipjsc 

B.∨,戸,丁bc,nP∴ しPINUSEPTOしSpraγ 

10.PowieiZChnie �WraZiepot「zeby �ーZIoZyCfartuchochronny,jednorazowyfo=owy, �ーPreParatChIorowy　o 

Zanieczyszczonematerialem �ーnatyChmiastpopowstaniu �「ekawicegospodarcze, �SteねniulOOOOppm 

Organicznγm �Zanieczyszczenia i �ーuSunaCZanieczvszczeniezapomocamate「ialu �dozanieczyszcz〔諭 

/l(revy,inneptYnγuStrOjowe- ��higroskopI」neg○○dob「zewch†anIa」apegOWiig06 �Organicznych 

wyd乙ie臨wwyda)旬/ I ��lig11in∂lubjednorazowy「ecz両kp∂Pierowv/, �OSPektrumB,F;V,Tbc 

ーZuZytymateria†umieSci6 �np∴CHしORAMIXDT 

WCZe「WOnVmWOrkunaodpadymedyczne, トp「ZeP「C演adz詑de王準f∈kcj写之謂ねこZY与ZCZC露台j �しub i-p「e番a「a‡これiC「C帯YOi 

POWIerzchnl,
-POWySChnieciupowierzchnie zmyCwodaz

detergentem,

-fartuchirekawiczkizdja6iumieSciC w

WCZerWOnymWOrkunaodp∂dymedyczne,

-WykonaCdezynfekcjeimycierak

SteZen山2OOO ppm

d°Zanieczyszczeh

Organicznych

OSPektrum B,FVTbc

ITANCHしORPしuSTABしETS



11.Gruntowne mγCle-

dezynfekcjapozakohczonych

Zabiegach

1xdzienniepoz∂koficzonych

Zabiegachwdanymdniu

ーWyWIeZCZSaiioperacy」ne」jak

pkt2

-OdsunacsprzetodSciannaSrodeksa=

ーmVCie-dezynfekcjepowierzchnipIOnOWYChrazna

mok「od「ug廿∂Z鴫高)got叩

Iampyoperacyjne,kolumnY,SCiany,drzwiprzesuwane,

POWierzchniedotykowe,SPrZetaudiowizualny/,
葛袖準冶-d合こ草魚kcI全書C胃冶r王c加治pc之うc議笠h捕

ObrzezachsaiioperacYjnej,jeder=aZnamOkro,drugi

「az naw鴫OtnO/sto†Yistoiikiope「acyjne,SPrZet

medvcznY/

-myCie-dezynfekcjepozosta†YChpowierzchni

POZiomych/pod†ogizachowujacjedenkierunekod

ObrzeZadoSrodkasaliwkierunkuwY」SCia

ーPreParatmy」aCO-

dezynfekcyjnyB,VF,Tbc

nP・:

0,25%ST駅ISEPT FORTE,

1000ppmT=ANCHLOR

PしUS丁A唇し巨丁S,

OXiVIRPしUS,

-PrePa「atmyJaCO-

deこYnf台kcYnヽ′dctrudno

dostく圭PnYChmieISC

B,V,F,Tbc,nP.

しPINUSEPTOしSP「aγ

ーPreParatmY」aCO-

dezynfekcyjnyB,VFTbc

doiamp,SPrZ尊u

audiowizua蛤ego np∴

INCIDINOXYFOAMspray

ー1×WmiesiaCuZgOdnieZ

PrOCeduraQP-4/BE

-WVKOnaCczynnoSci」aKP「Zyg「unてOWnymmyClui

dezynfekeji

-WSkazanewp「ocedurzeQP-05/BE

-dodatkoweczynnoSciwskazaneprzezpIeIegniarke

Oddzia†owa,PIeIegnIa「keepidemi0loglCZna

ーPreParatmy」aCO‾

dezynfekcyjnymB,V,F,Tbc

np∴

0,2与%S丁駅iSとp丁仁OR丁各,

1000ppmT=ANCHLOR

PLUSTABしE丁S,OXiVIRPしUS,

-PreParatdezvnfekcyjnydo

trudnodostepnychmiejsc

B,Vi丁bcタや∴

AしPiNUSEPTOしSPraY

1之.i.Mycieide之γn千e陶a

lod6wek

1xwmies崎puPOdczasrea龍acji

PrOCeduryQP耳BE

WV埼CZYClO寄るw来弓zzas偏nla,

USunaCZaWartOS6lod6wki,

SPraWdz説datvwaZnosdasortvmentu,

ーPreParatmyぬCO-

dezynfekcYjnyB,VF,Tbc

dolamp,SPrZetu

audiowizuaInego np.

1NCIDINOXYFOAMspray

-PreParatmy」aCO-

dezynfekcyjnymB,VF,Tbc

nP言0,25%STERISEPT
ーu農「辛Cさ鵜∈ZY雛了e鴻○房吉〔 ーPOZOStaWi6dowγ5Chniecja �「OR丁各 

13.Mycieokien �1xwrokuiwraziepotrzeby i 1 �-OCZySci6futryne,ramγOkienne,umYCiWYPOierowa6 �ーPrOfesjonainydetergent, 

SZYbY 一〇C乙Y5c清子oねtY �np・: lO’1%NEU丁抽象 

14.Mycie,dezγnfekcjai �ーCOdziemienakoniecdniap「acy �ーumγ6,Zdezynfekowadiuzupe仙6wp°trZebnY �ーP「eParatmY」aCO- 

uzupe書nianiew6zk6w Sen〃is〇回ch �iwraziepotrzeby �asortvment �dezynfekcyjnYB,F,VTbc, np∴ 0,25%STERISEPTFORTE l 

GRUNTOWNESPRZ付AN!EOBEJMUJEWSZYSTKIEPOMIESZCZENIABしOKUOPERACYJNEGO

(SaIeoperacyjne,magaZynγja†owegosprzetu,POdrecznemagazynki,korytarzewewnetrzne′Sluza

czγSta,PokojesocjaIne,brudnaczeS6SIuzyzwez†amisanitamymi,Windy.

DECYZjEOPRZE脈OWADZENiUDE的師1醐iNACjiiM訂ODAFuiViiGAC」iiBLOKU

OPERACYJNEGO/SAしOPERACYINYCH/PODEJMU」EKIEROWNIK田山OKUOPERACYJNEGO

PIELたGNtARKAKOORDYNU」ACAPOKONSulJACJIZCZ上ONKAMIZESPO上UKONTROし1

ZAKAZENSZPIIAしNYCH



PRZEPROWADZENIEPROCESuDEZYNFEl(C」INAしEZYUDOKUMENTOW C

WKARCIEMONITOROWANIADEZYN旺KC」IZGODNiEZPROCEDURAQPlリBE

EIWYKAZCZYNNOSawcHODZACYCHWSKRADKOMPLEKSOWEGOU丁RZYMANIACZYSTOScI

WSTREFIE!VCIAGt.EGORYZYKA-BARDZOWYSOKIEGORYZYKA-7OALETYEAZIENKIBRUDOWNIKI

POM/ESZCZEN仏SKとADOWANIAOD朋DO彫BRUDNEJBIELIZNyPOMIESZCZENIAPRO-MORTE

丁をbe!台轟「与

押騨きMAしNA C之ASWY敦ONA贈A

pOWIとRZCHNl �CZESTOTしIWO$C � �冊峰ONANIA � 

1.」ednorazowekaczl(i.basenY,miski �nabieZaco �niezw†oczniepoka如ym �ーnabieZacopoddawaCmaceraqI �ーdekontaminacjawmaceratorzepo 

imiskinerkowate ��u乏YCiu ��kaZdymuzyciu 

2.Podkladkipodjedno「azowe �ーnabje2aco �一WraZiepot「zeby �ーOPr6かi6,umieSciCwpojemniku �ーmyCie-dezynfekcjawmy岬 

baseny,pOjemnikinadobowa わie「ke調o∝u ���t「ansportowym,PrZekazaCd°Dzia†u te「Y畦ac」I �automatvczneJ 

3.MaceratOr �1xdziennie iwraziepotrzeby �「ano7.00-12.00 � �ーP「eParatmY」尋CO-dezynfekcyjnyo SPektrumB,FV,Tbc,nP.: 

0,Z5%STERISEPTFORTE 

4.Powierzchniedotykowe �2xdzjennieiwrazie �「ano7.00-12.00 �Zdezynfekowa6 �ーPreParatdezynfekc所nyospektrum 

drzwi,klamki,PoreCZe,uChwyty, �POtrZeby ���B膏VTbc,nP.: 

baterie,kontakty,uChwyty SPIuczek,dozownikinamydlo,Pfyn dezynfekcyjny,pOdajnikireczniki P∂Pierowe,即Piertoaletovvy/czQse ZeWnetlZna/ ��Wieczorem16.00-18.00 ��0,25%STERISEPTFORTE しPINUSEPTOしSPray 

5.Umywalki,al-matura,WYlewkiノ ー珪王u「亀嵩c掩!誉れデ措害!ek」盟t「雲, �1xd乙iennie 雪間r裳は○○亡「王室bv �7.00-10.00 �ーumyCIOCZySCICPreParatemdo 甲「鵜dこ語発語亡雲r附chw「害Zie �-P「OreSJOnalnydetergent,nP,: .0.1%堅CZ○○ 

lampynadlustrem

5.1PerIatory 2x w「oku

iwraziepotrzeby ーCZaSWZaIeZnoSciod

oddzfatu

POtrZebYZdezvnfek°Wa6,

一〇dkreci6,OdkamieniC,WyCZYSCIC

IubwYmieniC

-umyCdete「gentem

-ZdezynfekowaCsyfonypoprzez

宣%N各U丁RAしCし甘AN曇R

-PreParatdezynfekcvjnY

OSPektrumB,FV,nP.:

1000ppmCHしORAMIX DT

-PreParatmYJaCO-CZYSZCZaCy,nP.:

0,5%BOZO,

iw「aziepotrzeby � � �一卑印旧し塵乙Y高さkcY」「’-Y OSPektrumB,F,Vnp.: 1000ppmCH○○RAMIXDT 

6.KubtγIsteia主enaodpady �POWY」eCiuWOrka l �「an07,00-8,30 POPO†udniu16.00-18.○○ l �一〇P「OZni〔 -Zdezynfekowa6-umVC l羅Od…eZPrOCeduraQP- ,-Wy†oZycworkiem0Odpowiednie」 �ーPreParatmyjaco-dezynfekcYjnyo SPektrumB,FV,Tbc,nP.: 0.2与%STERISEPTFORTE 

i7.Do之ow手前盲的汽lγ郎oip「印和式 �軒Zeduz岬e品e討em �申Ch海溝wymi帥Y焼旬 �一項十〇yC置乙de乙Y而ekowaこ �ーp「印石「atil明和○○竜e乙yi「fekcγji「YB, 

dezγnfekCyjnY,dorak,POdajniki

na「eczniki,PaPie「toaletowy

CZeSCwewnetrznal

d°ZOWnik6w POdajniklsapusteIwrazie

POtrZebY

recznikijednorazowe,

mYd†0,

PrePa「∂tydezynfekc)小edorak

P合PiertOaletowy

F,VTbc,nP∴

0,25%STERISEPT FORTE

LPINUSEPTOしSPray

ーmVd†owp-ynie

MERiDABAしIPLUS

-PreParatydodezynfekcji「ak

S丁!R!しし魅AND

ーmVCiedete「gentem1×dziennieiWraZie 10.00-12.008.Ptvtki紺enne,OrZeSZkIenjaタ PrOfesjonainYdetergent,nP.

rzejnikしPOWierzchnねdotykowa drzwi,klamki �POtrZeby � �wraziepotrzebydezynfekcja �0,1%BOZ〇 一PreParatmyjac○○dezYnfekcvjnyB, F,VTbc,nP∴ 10OOppmCHしORAMIXDT 0,25%ST駅ISEPTFORTE 

9.Muszlasedesowa �2xdziennie �Ranodogodz.10.00- �ーdezynfekcja �-PreParatmviaco-dezynfekcyjnyo 

W絶ZZdeskこ高bidetY,Pisし!ary, �iwraziepot「zeby i �12.00 ��SPektrumB,F;VTbc,nP∴ 

Spluαka l ��Wieczo「emgodz,16.00- 18.00 �-mYCleidoczyszczanie �0,25%ST輪ISEPTFORTE 罷業祭器豊l 

Sanitariat6Wmγjac°-CZγSZCZaCY

np・:

0,1%BOZo

CしEANMEDSANGEL

10.1(ratkiSciekowe 1×dziennie

jw「aziepotrzeby

10.00-12.00 ーdezvnfekcja

(zaiejprzvgotowanymroztworem

ltabl/1,51itrawody)

ーPreParatdezynfekcyjny

OSPektrumB工V,Tbc,nP∴

1000ppm CHLORAMIX DT



11.SteIaZe,regaty,SZafki �1×dziennie iwraziepotrzeby �10.00-12.00 �ーumy6-ZdezynfekowaC �ーPreParatmYJaCO-dezynfekcyjnyB, F,VTbc,nP.: 0,25%S丁駅IS各p丁戸OR丁各 

12.PodIog=cokofy i �2xdziennieiwrazie POtrZeby �10.00-12.00 16.0○○18.○○ �ーmyCie-dezYnfekcja �ーPreParatmyj争co-dezynfekcyjnyo SPekt「umB,F,V,Tbc,nP∴ IO′25%STERISEPTFORTE・ IlOOOppmCHLORAMIXDT 

ーmyCIe-doczyszczanie �ーP「°fesj°nalnypreparatdo Sanitariat6w,mYJaCO-CZySZCZapy np.:0,宣%BOZO 

13.Dl.ZWi,Sciany,giazura �1xnatydzieh iwraziepot「zeby �10.00-12.○○ �umY子Zdezynfekowa6 �ーPrePa「atmviaco-dezYnfekcYjnyB, FVTbc,nP. 0,ま与%S丁と剛S重P丁声oR丁重 

14.Kratkiwentγlacyjne l 14.1.Lampysufitowe �1xnakwartaI �CZaSWZale2noSciod �ーZdezynfekowaC-umyC �ーPreParatmVjaco-dezynfekcyjnyB, 

jw「aziepot「之ebY 2xwrokuwrazie �Oddzia†u,POuZgOdnieniuz K与e「〔〕堅轟k冶mDz逸足 UtrzymaniaRuchu ーCZaSWZaleinoSciod Oddzia†u,POuZgOdnieniuz KierownikiemDzia†u �一明my〔-doczyscIC ーZdemontowaC �F〃np.: ,8,2与%S丁E則S壬P丁;Q婁丁! 一PrOfesjonalnydetergent,nP. 

POtrZeby i i �UtrzymaniaRuchu 　　　　i �一〇CZYSCidiumyc 一POnOWniezamontowa6 �0,1%NEUTRALCIEAN駅 

15.Powierzchniezanieczyszczone �WraZiepotrzeby �ーnatVChmiastpopowstaniu �ーZ†oZy6fartuchochromv, �ーPreParatChlorowy　osteねniu 

materia†emorganicznym ��Zanieczyszczenia i �.ednorazowyfoiiowv,rekawice �10000ppmdozanieczyszczeh 

も笹子e駒川了知ep†y叩遍S亡「ojowe- ���igospo萌i-CZe, �○○「ga門icz門YC轟 

叩d乙I郎nY,周りda看inY/
ーuSunaCzanieczvszczenIe zapomoc(

materia†uhigroskopijnego-dobrze

wch†aniajacegowiIgo6　川gninaiub

「ecznikpapierowv/,

ーZuZytymateria†umieSciC

WCZerWOnymWOrkunaodpady

medyczne,

-PrZePr°Wadz竜dezynfekcj弓

Zanieczvszczonejpowierzchni.

OSPekt「um B,F,V,Tbc,nP.:

CしORAMiX DT

」ub

P「eParatChiorowY OSte2eniu

20○○ppm

dozanieczyszczefiorganicznych

OSPektrum B膏V,Tbc

C蝿しORPしUS職きしE丁S

i �ーPOWySChnieciuPOWierzchniezmyc WOdazdetergentemノ ーfartuchirekawiczkizdja6同miesti6 W WCZerWOnymWOrkunaodpady medyczne, l-Wykonaedezynfekcjeimycier皐k � 

16.Pojemniki/stela主enab「udna �1×natYdzie冶 �il〇・00-12・00 l i �l-umyC-Zdezynfek°Wa6 i i �ーPreParatmyJaC○○dezynfekcyjnyo 

bieii乙ne 1 �iw「aziepotrzeby i ���SPektrumB,F,V,Tbc,nP∴ 膚,Z5%S詳記i§巳背戸6謂iI 

i6,Z5%S詳記i§巳背戸6謂i 

17.W6zkisen〃isowe �Codziennienakoniec �18.30/pozakohczeniupracy �mvcie-dezynfekcja,uZuPe†nianje �PreParatmYJaCO-dezynfekcyjny 

dniapracY ��WVPOSaねnie �OSPektrumB,F,V,Tbcnp∴O,25% STERISEPTFORTE 

PRZEPROWADZENIEPROCESUDEZYN旺KCJiNAしEZYUDOKUMENTOWAC wKARCIE

MONITOROVANIADEZYNFEKCJIZGODNIEZPROCEDURAQPl耳BE



Zal znikur2doZaproszenia

…………….,…….dnia…......….…….….

FORM音ULARZOFERTY

DaneWykonawcy:

Numertelefonu∴…‥……………………….Adrespocztyelektronicznej:………………."…….

NumerNⅡ)

Bankinumerkonta

NumerREGON

OsobadokontaktuzZamawIaJ雀Cym.mrte冒e証)nu:

OFERTA

Nawi雀Zuj糾doogIoszenia zdnia r.

naKOMPLEKSOWEIPROFESJONALNESWIDCZENIEUS|UG看POMOCN!CZNiEJ

WRAZZUTRZYMAN旧蘭CZYSTOSC!菓PRAWID七〇WEGOSTANUSAN!TARN巨GO

WVVYZNACZONYCH KOMORKACH ORGANIZACYJNYCHWGOPISUJAK
WZA|ACZNIKUNRIDOZAPROSZEN!A

SkIadam/ynastepu細雀C雀Oferte:

CenazalRoboczogodzinepracyjednegopracownikawgzakresujakwopISlePrZedmiotuzam6wienia:

ne請O:……………………Z士/1RBGwtymVAT………%………….…………‥Zl

brutto:……………………….Zl/1RBGs士ownie

SzacowanailoS6Roboczo象odzinwokresie90dni=12960RBG x……Z士lRBG=…….….…‥Zl

(S王ownie:

JednoczeSnieo5wiadczam/y,Ze:

a)wyraZamyZgOd9naPa血lOS6zafaktur写Wteminie60dni,

b)zam6wienie zrealizt寄emy zgodnie z potrzebami Zamawiajacego w okresie wyznaczonym przez

Zamawi壷雀cego,

C)akcept巾emyprqiektumowyizobowiaz可emysi9,WPrZyPadkuwyborunaszQjofertydozawarciawe

WSkazanymprzezZamawl弼CegOteminle,

d)uwaZamysiezazwiazanychniniQjszaofert雀przezokres30dniodup」vuteminuskladaniaofert,

e)usfugebedacaprzedmiotemzam6wieniawykonamywiasnymisilami,

f)wszystkiezahacznikistanowiaintegraln今cze鍔ofe丑y,

g)pod groZb脅Odpowiedzialnosti kam♀j wszystkie zalapzone do oferty dokumenty opisl彊stan

faktycznyiprawnyaktualnynadziehotwarciaofe巾(art.297　ustawykodekskamyzdnia6czerwca

1997r./Dz.U.nr88,POZ.553zezmianami/.

Za車cznikiemdonini♀jszQjofertyjest:

1)Wvciagzreiestrudzialalno5cigospodarcze=ubKRS.

/Po匂is印rawnionegop彫edstawicielaQ雁renta/



UMOWANR……/NTG/2021

ZaWartaWdniugrudnia2021r.weWroc†awiupomiedzv:

DolnoSlaskim Szpitalem Specj〔描stycznymim.T.Marciniaka.Centrum Medycyny

RatunkoweJ

ul.Gen.AugustaEmilaI:ieldorfa2,54-049Wroc†aw

za「ejestrowanymwSadzieRejonowymdi∂Wroctawia-FabrycznejweWrocねwiuVIWvdzia†

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS OOOOO40364,NIP8992228560,REGON

OO6320384,

kt6ryreprezentuje:

1.TomaszDymyt-Zastepca Dyrektorads.Ekonomiczno-EkspIoatacyjnych

2.Dorota丁opo而cka-G†6wnyKsiegowy

ZWanymdalej,,ZamawiaJaCym’’

a

reprezentowanaprzez:

ZWanym daIej,,Wykonawca"

PREAMBU|A

W zwi司zku ze zmian尋obiektywnych ok0=cznoSci,ma」aCyCh wp†yw na utrzymanie reZimu

s訓而am○○hjgjenjcznego naskutek du2ej absencjichorobowej personeIu pomocnjczego na

oddzia†ach szpitaInych Zamawiaj弓cego,a takZe zgodnie z art.15r ust.4ustawy z dnia

2　marca　2020　r.0　SZCZeg6inych rozwiazaniach zwi弓zanych z zapobieganiem,

przeciwdziafaniemizwalczaniemCOVID-19′imychcho「6bzakaZnychorazwywo†anychnimi

sytuacjikryzysowych(tj.:Dz.∪.z2020,POZ.1842zp6Zn.zm.),PO naIeZytymwykazaniu

ok01iczn05cistanowiacych podstawe do zabezpieczenia oddzia†6w w usfugipomocnicze′

u王子z笹萎高こZ申C与こ口証之叩謂清　華手綱謝揃等go s亡昔日u　与る轟も毒手轟きge海wYZ薫るCZ〇日準h

kom6rkach,StronyzgodniepostanawiajazawrzefumoweonastepujacejtreSci:

§1

1.Zamawiaj司cy powierza,a Wykonawca przvjmuje do wykonywania w spos6b

profesjonalnyikompleksowyus†ugipomocniczejiutrzymaniaczystoSciorazutrzymanie

praw刷owego stanu sanitamego w wyznaczonych kom6rkach organizacvjnych

Zamawjajacegowoparcju○○bowiazujacyuZamawiajacego,,PIanhjgjeny’’(tj.zalacznik

Nr2do,,ProceduryutrzymaniaczystoSciwszpitaiu’’QP-4/BE上StanOWiacyZa†acznikNr

3doniniejszejumowy.

2.Us†ugib弓daceprzedmiotemniniejszejUmowyobejmuja:

1〉sprzatanieiut「zymanieczysto細przyuZyciuS「odk6wchemicznych,dezynfekcyjnych

iurz軸Ze詮Zamawiajacego,WSPOS6bzapewniajapynale2ytystanporzadkuihigieny

w pomieSZCZeriiaChi w ci璃aCh kc冊諒acyjriyCn Oddziat6w szpita!ilyCh

Zamawla」aCegO;

2)zapewnienie przez Wykonawce obecnoSci s†uZby sprzatajacej w oddzia†ach

szpitaInychZamawiaj尋cegowyznaczonvchdorealizacjiusfugi,ZgOdniezustaIonymco

miesiac harmonogramem godzinowym,kt6rego wz6r stanowiZa†acznik Nr4do

ninle」SZe」umOWy;

3〉us†ugi poiegajape na wykonywaniu czynno!ci pomocniczych przy pacjencie na

ziecenjepersoneiu medycznegoZamawiaJaCegO,WSZCZeg6InoScitakjchjakこaSySta

personelowimedycznemu przytransporcie pacjent6w na‥badania diagnostyczne,

rehab=itacy」ne,Sale operacyjna,Zmiana bielizny po紺elowej,S†anie†6ねk oraz



dystrybucjaposi†k6wwoddziaiedo†6Zkapacjentaizbieraniezsaichorychbrudnych

naczyn po spoZytym posi†ku-ZWane dale」,,uS†uga pomocnicza".zakres us†ugi

POmOCniczej obejmuje wykonywanie jej na zlecenie personelu medycznego

Zamawiajacego.Realizacjaus†ugipomocniczejnieupowaZniaWvkonawcydowgiadu

Wdokumentacjemedycznapacjent6wZamawla」aCeg0.

§2

1.ZamawIa」弓CyZaPeWniaWykonawcynastepu」aCe!rodkiorazmateria†ystosowanep「zez

PraCOWnik6wWykonawcydoreaiizacjius†ugi:

1〉Srodkimyj弓Ceidezynfekuj弓Cedopowierzchni;

2)S「odki higieniczne(reczniki papierowe,PaPier toaietowy,WOrki fo=owe,myd†o

Wp†Ynie;

j)WO「K=a○○Paqy;

4)Srodkiochronyindywidualnej(rekawiczki,maSeCZkih

5)posiadanyobecniesprzetdorealizacjius†ugi(w6zki,mOPy,maSZynydozujaceSrodki

ml厘Ceidezynfekujace〉.

2.WvkonawcazapewniaodzieZiobuwieochronnedlapracownik6worazwraziepotrzeby

dodatkowy sprzet,kt6ryw ocenie Wykonawcv bedzie niezbedny do reaIizacjius†ugi,

aniebedacywposiadaniuZamawia」aCegO.

3.Wykonawca oSwiadcza,Ze pracownicy skierowani do wykonania us†ugi

uZamawiaj弓cegoposiadajaorzeczenieIekarzaprzemys†oweg○○dopuszczeniudopracy

na stanowiskach pracy wymaganych do wykonania us†ugI OraZ POSiadaja certyfikat

○○dbyciuszkoleniaBHP.

4.Wykonawca oSwiadcza,Ze poniesie wszeikie koszty post弓powania poekspozycyjnego,

koszt badこ高ileczenia prac○wnika zatrudnionego przez Wykonawc?,naraZonego na

ekspozyc」阜ZaWOdowす

§3

1.Wykonawca zobowlaZuje sie zapozna6　swoich pracownik6w oraz zapewni6

PrZeSt「Zeganie przez nich procedur dotyczacych dezynfekdyi higienv szpitaInej

Obowi弓ZujapychuZamawiaj尋CegO-

2.WykonawcaoSwiadcza,iZposiadaodpowiednieuprawnieniaikwalifikacjekoniecznedo

PraW謝owegowykonywaniaprzedmiotuumowy.

3.Wγkonawca oSwiadcza,iZ pracownICγ　WYkonawcγ　SPe†niaJる　WSZelkie wγmagania

Okre引oneprzezprzepiSyPraWanaPOWierzonychimstanowiskachpracy.

4.Wykonawcazobowi尋zujesiedowykonaniapracbedacychprzedmiotemumowyzgodnie

ZaktualnvmpoziomemwiedzytechnicznejiznaIeZyt尋StarannO!cia.

与.Wykonawca przy wykonywaniu umowγ　POnOSi odpowiedzialnoSC za kompietne,

rzetelne,iterminowewykonywaniezakresuus†ugwynikaj垂cychzumowy.

e.帯辛k毒手「謝読手C汽OSiC隷e諒t弓討手汚弾き曇諒諒「05C乙吉海諒粥都「i弓手「Zきま轟etu義持○諦γ・

7.Wykonawca ponosiodpowiedzialnoSCzaosobyreaIizujaceprzedmiotumowy,jakiza

dzia†aniaw†asne.

8.Wykonawcaponosica†kowitaodpowiedzialnoSCzaszkodywyrzadzoneZamawiajapemu,

jakr6wnieZ za niewvkonanielub nienaleZyte wykonanie obowiazk6wwynikaj司cych z

ninIe」SZe」umOWy.

9.KaZda osoba,kt6re zostanie wyznaczona przez Wykonawce do rea=zady przedmiotu

umowy,ma Obowiazek przejS6szkoIenie z zakresu BHP,P・POZ.iz och「onv danych

OSObowychuZamawla」aCegO.

§4

1.Za wykonanie umowy Wykonawcv przvsJuguje wvnagrodzenie w wysokoSci:……Zl

brutto(S†ownie:Z†oteOO/100)zalroboczogodzine.

2.Wynagrodzenie,Okt6rymmowawust.1,ZaWierawszystkiekosztyzwiazanezrealizacja



Zam6wieniazgodniezumowa.

3.Wykonawcagwa「antujesta†einiezmiennecenyprzezca†yczasobowiazywaniaumowy.

4.Warto CしmOWVWVnOSiOOO,OOztbrutto(s†ownie:ZtoteOO/100〉.

§5

1.NaIeZnoS6zazrealizowana us†ugewoparciu o prawidtowowystawionefakturywrazz

需響珊託j毒「遁te鞘隷提請p「z∈準「台鵜瀧噂尋きcd乙畠海藻「esi書「e乙龍zき捕C特許　辞ziき

reguIowanaprzezZamawiaj尋CegOP「ZelewemnakontobankowewskazaneponiZej:

………………………………‥-nr「aChunkubankowegoi

2.Podstawe wystawienia faktur przez w/w cz†onk6w konsorcjum stanowiC bedzie

POdpisany przez Strony protok6t wykonania usfug,POtWierdzaj弧I　航SE

P「ZePraCOWanyCh roboczogodzin w danym okresie rozliczeniowym na poszczeg6inych

Odcinkachprzezposzcze如串ychpracow面胎wWvk卸awcy=

§6

1.Wykonawcazobowi弓zanyjestdoposiadaniarachunkubankowego,nakt6ryreaIizowane

bedap†atnoSciztytu†u reaiiza項niniejszej umowy,WSkazanegowdanych Wykonawcy

ObjetycheIektronicznymwykazempodmiot6w,Okt6rymmowawart.96bust.1ustawy

Zdniallma「ca2004r.opodatkuodtowar6wius†ug(tj.:Dz.U.z2021,POZ.685zp6Zn.

Zm,〉,ZWanymda看ej,,bia†a申stapodatnik6wVA丁’’.

2.P†atno!6dokonvwana bedzie p「zez Zamawiajapego przeIewem na rachunek bankowv

Wykonawcywskazanynafakturze,kt6ryspetniawymagania,Okt6rychmowawust.1.

3.Fakturybedawystawianewwersjipapierowejlubwformieustruktu「yzowanejfaktury

elektronicznej za poSrednictwem platformy,O kt6「ej mowa w art.4ust.1ustawy o

eiektronicznym fakturowaniu w zam6wieniach pubifeznych,koncesjach na roboty

budow!anelub us†ugioraz partnerstwie publiczn○○PryWatnym(tj∴Dz.∪・Z2020,POZ.

王も56z声○珊.Z甫.ら

4.UstrukturyzowanafakturaeIektronicznamusizawieraCwszystkieinformacjewymagane

ZgOdniezumowaiprzepisamiprawa.

5.StronyzadzierizaptatyuznajるdziehobciaieniarachunkubankowegoZamawiajacego・

6.Wynagrodzenie miesieczne,O kt6rym mowa w§4umowy,P†atne bedzie p「zelewem

wciagu30dnikalendarzowych od datyotrzymania praw剛owowystawionej faktury

PrZeZZamawIa」aCeg〇・

7.Zadat与zap[atγuZna」eSiedzieんwkt6rvmnasta面†○○bciるZenierachunku bankowego

ZamawIa」aCegO.

8.Stronydopuszczaj弓wzajemnamoZliwoS〔kompensatywierzytelnoSci.Zamawiaj弓cymoie

POtr弓CICnaIeZno5Czdow0lnejnaleZnoSciWykonawcy.

§7

王.WYkc罷精萎鵜bc結孝義je号i弓塞c鵠kc露鉦…畏吏g三悪∈主事…S亡妻「請鴇…c!…,与P「三軍蘭

Zamawla」aCegO,SOlidnieiterminowo.

2.Zamawiaj弓cy ma obowi弓zek udostepni6Wykonawcy na czas wykonywania us†ug

zamykanepomieszczeniasocjalnedIapracownik6worazinnepomieszczenianiezbedne

do「ea=zacjius†ugi

3.Wykonawca zobowiazuje sie przy wykonywaniu us†ug do przestrzegania przepISOW

OOChroniedanychosobowych.

§8

UmowazostajezawartanaczasokreSIony,tj.naok「esoddnial.01.2022r・dodnia

31.03.20之2「.



§9

1.Wykonawca nie moZe dokonaC cesjiwie「zyteInoSci bez uprzednieji pisemnej,POd

「ygorem niewaZnoSci,ZgOdy Zamawiajacego,aniregulowaC wierzytelnoSciw drodze

kompensaty.

2.Wykonawca zobowi弓zuje sie do niezawierania um6w poreczeh jaki gwarancji z

POdmiotamitrzecimidotycz弓CyCh zobowiazah wynikajacych z niniejszej umowy,ani

WyraZa6zgodynaprzyst弓Pieniedod†ugu.

§10

1.Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania ubezpieczenia odpowiedziaIno5cicywilnej,

kt6re b弓dzie pokrywa†oszkodywyniktewzwiazkuz rea"zacJan面e」SZeJumOWy.Kopia

POIisyubezpieczeniaOCstanowiZa喝cznikNr5doniniejszejumowy.

2.帯ck「き与i∈さもc轟毒Z置謙語毒し瀧錯帝W串拝謝裳甫三〇もc結毒Zきk三三も隷軍書ここ辛もCiおさま∈

iwaZnoscpo=syOCpodrygoremnatychmiastowegorozwi弓zaniaumowy.Wprzypadku,

gdyumowa ubezpieczenia OCulega rozwiazaniuiubwygasawtrakcieobowiazywania

ni川e」SZe」　umOWy,Wykonawca ma obowIaZek dostarczy〔　Zamawia」aCemu

uwierzytelniona kserokopie p0=syOC na nastepny ok「es,na」POZnIe」WOStatnim dniu

Obowi弓zywaniapoprzedniejpoIisyOC.

§11

1.OsobaodpowiedziaInazareaIizacjeumowypostronieWykonawcyjest:

2.OsobamiodpowiedziaInymizanadz6rnad reaiizacjaumowypostronieZamawiajapego

S亭

1〉Anna Zadro轟a-Zast?PCa Dyrektora ds.Pie!弓gnia「stwa葛Piel弓gniarka NaczeIna,

l　　　."i〇一　　一ヽ　′、　-　　〃　′"　"一　〇〇

2〉EwaBorowska-Prze†ofonaPielegniarek,tel.713064427.

§12

1.WykonawcazapねciZamawiaj尋cemunastepujacekaryumowne:

1〉wwvsokoSciO,5%szacowanejwartostiumowybruttowprzypadkukaZdo「azowego

niez「ealizowania w terminie czynno誼wynikaj弓Cej z PIanu higieny,StanOWi尋cego

Za†弓CZnikNr3doniniejszejumowy;

2)wwYSOkoSc圧O%szac○wanejwartoSciumowYbrutt°,jeie=ZamawiajるCγOdstapiod

umowyzprzyczynIeZacychpostronieWykonawcy.

2.WprzypadkunaruszeniaprzezWykonawc弓zakazuopisanegow§9umowy,Wykonawca

ZaP†acika2dorazowoZamawiajacemukar号umowngwwysokosdlO.000,00z†(stownie:

dziesi阜ctySi阜CyZtotyChOO/100).

3.」e2eii u Zamawiajacego dojdzie do naruszenia bezpjecze龍twainformacji,W tym d〇

日aruszenia och「onY danych osobowych w rozumieniu przepis6w〇°Ch「。nie danycn

OSObowych,ZWinyWykonawcyo「az os6b rea看izujacych przedmiot umowy po stronie

Wykonawcy,Wykonawca jest zobowiazany do uiszczenia wszeIkich kar

administracyJnyCh oraz odszkodowah,kt6re zosta†y wystosowane w stosunku do

Zamawla」aCeg0.

4.Wykonawca zobowi弓Zanyjest uistiC ka「y na†oZone przez w†astiwe organy=nstytucje

tytu†em川eprzest「zeganiaprzezWykonawcQPrZePiS6wsanitamo-higienicznych,BHPi

OChronYP「ZeCiwpoZarowej,ZWiるZanyChzrea=zacj尋PrZedmiotuumowy.

」eieiiszkoda przewyZsza wysokoSC karyumownej,Zamawiaj弓Cemu PrZyS†uguje prawo

dodochodzeniaodWykonawcyodszkodowania przewyZszaj皐cegowysokoS6naliczonej

karyumowne」.

B「akszkodyniewy†aczaodpowiedziaino!ciztytu†ukarumownych,



7.Wykonawca wyraZa zgode na potrapanie kar umownych z przys†ugujacego mu

WynagrOdzenia.

§13

ZachowaniepoufnoSciiochro朋danychosobowych

l.WykonawcaoSwiadcza,ZezobowI弓ZujesiedozachowaniawtajemnlCyinieujawniania

OSObomtrzecim,WCZaSietrwania∴umOWyO「aZPOjejrOZWiazaniu,WSZelkichinfo「maql

ZW時zanych zeSwiadczeniem przedmiotu umowyna podstawieniniejszej umowyoraz

POZySkanych t弓　drogainformacji o funkcjonowaniu Zamawiajacego,StanOWi印ych

tajemniceprzedsiebiorstwawrozumieniuustawyzdnia16kwietnja1993r.0ZWalczaniu

nieuczciwejkonkurencji(tj∴Dz.∪.z2020「.,POZ.1913zp6Zn.zm.〉.

2.Wykonawca zobowi弓Zuje siQ r6wnieZ do przestrzegania przepさSOW○○Chronie danych

OSObowycn,W SZCZegOinO託i Rozpo「z軸ze轟a Pa壷me証u Eu「opejSKiegO　=子aCiy甲こ;

2016/679zdnia27kwietnia2016r.wsprawieochronyos6bfizycznych wzwiるZkuz

PrZetWa「Zaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnegoprzep†ywutakichdanych

OraZ uChyienia dyrektywy9与/46/WE(og6Ine rozporzedzenieo ochronie danych)oraz

ustawyzdnialOmaja2018r.oochroniedanychosobowych(tj.:Dz.∪.z2019r.,POZ.

1781zp6圭n.zm.).

3.」ednocze鉦ie Wvkonawca oSwiadcza,Ze znana jest mu odpowiedziaInoS6kama oraz

CyWilnawynikajacazww.ustaw.

4.WykonawcaoSwiadcza,ZewdroZy†systemochronydanychosobowych,WSZCZeg6Ino5ci

WPrOWadzi†!rodkitechniczneiorganizacyjnej adekwatne do przetwarzanych danych

OSObowych,uPOWaZ冊　osoby realizuj弓Ce POStanOWienia umowy do przetwa「zania

danych osobowych o「az odeb「a†od nich oSwiadczenia o zachowaniu w poufnoSci

WSZelkichinformacjipozyskanychpodczaswykonywaniapostanowiefininiejszejumowy.

5.wyKOnaWCaOSwiacicza,ZeOSO論yreaiizuj弓CePOStanOWieniaumowyzosta丁yP「ZeSZkoione

ZZakresuochronydanych osobowych,WSZCZeg6InoScizosta†ypoinformowane,Zenie

majadostepudodokumentacjimedycznejpacjent6wZamawiaj尋Ceg0.

6.WykonawcaoSwiadcza,iewszystkieosoby,kt6rebedawykonywa†yprzedmiotumowy,

ZOStana Oddeiegowane do Zamawiajapego(w wyznaczonym przez Zamawiaj司cego

terminie)w ceIu odbycia szk01enia z zakresu zasad ochrony danych osobowych

funkcjonu」弓CyCh u Zamawia」aCegO OraZ POdpisania stosownych oSwiadczeh

OZaChowaniupoufnoSci.

7.WYkonawca oSwiadcza,ie przedmiot umowy bedzie wykonywany z poszanowaniem

ZaSadochronydanychosobowych,WSZCZeg6lnosti:

1〉osobyoddeIegowanedowykonywaniaprzedmiotuumowy,POmieszczenia,Wkt6rych

Znajduje sie dokumentacja medycznaIub dostep do systemu,W kt6rym jest

PrOWadzona dokumentacja medyczna,bed弓　SPrZ如a†y tylko w obecn05ci

upOW己乙轟iCnegCpe「S〇円eju∠am己Wiaj弓CegO;

2〉osobyoddelegowane dowykonywania przedmiotu umowynie beda miatydostepu

do dokumentacji medycznej,a WSZeIkie dokumenty,kt6re beda otrzymywa†y od

PerSOneIu Zamawiaj弓cego beda zabezpieczone przed dostepem do danych

OSObowychpacjent6w,

8.Zamawla」尋CyOSwiadcza,iewzwiazkuzwykonvwaniempostanowiehninle」SZe」umOWy

moZesta6si亀administratoremdanychosobowychbedacychwposiadaniuWykonawcy

(np.dane pracownik6w WykonawcY).lnformacje na temat przetwarzania danych

OSObowych znajduja sie na stronieinternetowej ZamawiajるCegO:WWW.SZPitaI-

marciniak.w「ociaw.pl.Wykonawca ma obowlaZek przekaza6t写informac」e OSObom,

kt6rebed弓rea=zowa†yninle」SZaumOWe.



§14

1.SporymogacewynikaCwzwi尋zkuzrealizacjるumOWyStrOnyZObowi尋zujasierozstrzyga6

POlubownie na drodze negoc」aCji.W razie braku porozumienia,tj.w sytuacji,gdy

Wte「minie30dnioddniapodj?CianegocjacjiStronynieosi弓gne†yporozumienia-SPOry

rozstrzyga†bedziesadw†a5ciwydlamiejscasiedzibyZamawiaj匂ceg0.

2.Wszelkie zmiany oraz uzupe†nienia niniejszej umowy wymagaj皐fo「my pisemnego

aneksu,POdpisanegop「zezobieStronypodrγgO「emniewaZnoSci.

3.W sprawach nieuregulowanych ni川e」SZa umOWa ZaStOSOWanie ma」弓PrZePiSy uStaWy

P「awozam6wienpubiicznych,Kodeksucyw=neg○○raZinnepowszechnieobowiazujace

PrZePisyp「awamaj弓cezwi弓zekzprzedmiotemumowy.

4.WszystkieZatacznikidoninie」szejumowystanowi弓jejintegraln畳czesc.

与.Umowasporz弓dzonazosta†aw2jednobrzmiacychegzemplarzachp01egzemp!arzdla

VV準甜るWCYi謝るZ高所看潮a」蒔きg0.

Zaiaczniki:

Nrl-KRSlubinnedokumentyWykonawcy

Nr2-Pe†nomocnictwo

N「3-PIanhigienv

N「4葛WZ6rharmonogramugodzinowego

Nr5-POlisaubezpieczeniaOCWykonawcy

PODPISYSTRON:

WYKONAWCA ZAMAWiAJACY


