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UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Do obowiązków robotnika terenowego należy:
1. Codzienne opróżnianie koszy parkowych na śmieci.
2. Zamiatanie chodników, parkingów i ulic wewnętrznych 1 raz dziennie i wg potrzeb.
3. Porządkowanie terenu koło kontenerów na odpady komunalne oraz pomieszczenia na 

odpady  sanitarne,  przewożenie  worków z  odpadami  komunalnymi  i  sanitarnymi  z 
Oddziału  Otolaryngologii  i  Oddziału  Okulistyki  (os.  Młodości  10)  do  kontenerów 
koło Oddziału Wewnętrznego II – 1 raz dziennie i wg potrzeb.

4. Zamykanie  i  otwieranie  pomieszczenia  na  odpady  sanitarne  oraz  wciąganie 
pojemników do wewnątrz i na zewnątrz – 1 raz dziennie i wg potrzeb.

5. Mycie  i  dezynfekcja  pomieszczenia  na odpady sanitarne – 2 raz w tygodniu  i  wg 
potrzeb.

6. Dezynfekcja kontenerów na odpady sanitarne i komunalne – wg potrzeb.
7. Odśnieżanie  ulic  i  chodników,  parkingów,  posypywanie  piaskiem  –  wg  potrzeb 

(całodobowo).
8. Odśnieżanie  i  posypywanie  piaskiem  głównych  dojść  do  szpitala  –  wg  potrzeb 

(całodobowo).
 Schody i taras: główne wejście I Piętro,
 Dojście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i poradni,
 Dojście do Oddziału Pomocy Doraźnej,
 Dojście do kontenerów na odpady komunalne i sanitarne,
 Dojście do magazynów,
 Dojście do Oddziału Pediatrycznego,
 Dojście do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego,
 Dojście do Oddziału Noworodkowego,
 Dojście do Działu Technicznego, Kotłowni, Stolarni, Magazynu bielizny,
 Dojście  do  Oddziału  Obserwacyjno  –  Zakaźnego  Dorosłych  i  Dzieci  oraz 

Oddziału Dermatologii,
 Rampa tlenowa,
 Teren k/Zakładu Anatomopatologii,
 Dojście do Kuchni,
 Teren k/budynków: os. Młodości 10, 11

9. Pomoc  przy  załadunku  skasowanego  sprzętu  na  samochód  w  celu  wywozu  na 
wysypisko lub punkt skupu złomu – wg potrzeb.

10. Pomoc przy dostarczeniu sprzętu z Oddziałów do punktu kasacji.
11. Porządkowanie miejsca po kasacji – wg potrzeb.
12. Utrzymanie porządku w wiatach i garażach (karetek) k/Oddziału Pomocy Doraźnej – 

wg potrzeb.
13. Mycie schodów i tarasu – 1 raz dziennie i wg potrzeb.
14. Mycie podjazdów dla karetek k/SOR – 1 raz w tygodni i wg potrzeb.
15. Porządkowanie  pomieszczeń,  korytarzy,  tuneli,  piwnic  po  remoncie,  usuwanie 

niewielkich ilości gruzu, piasku itp.
16. Pomoc przy transporcie wewnętrznym sprzętu w czasie remontu oddziałów.
17. Pomoc przy transporcie wewnętrznym na terenie szpitala wg potrzeb.

Uwaga!  Wykonawca jest  zobowiązany do wyposażenia ciągów komunikacyjnych  wewnątrz  budynków oraz 
terenów zielonych w kosze i worki na odpady komunalne, które przejdą na własność Szpitala, jak również do 
uzupełnienia na bieżąco w trakcie trwania umowy. 


