
Załącznik nr 1.19. do SIWZ

WYKAZ TERENÓW I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Tereny przyległe do kompleksu Budynku Głównego przy os. Na Skarpie 66, 67 

Do obowiązków  Wykonawcy  należy:
1. Codzienne zamiatanie wejść do Szpitala, opróżnianie koszy parkowych na odpady – wymiana

worków i wg potrzeb.
2. Zamiatanie chodników, parkingów i ulic wewnętrznych wg potrzeb.
3. Porządkowanie terenu koło kontenerów – odpady komunalne oraz pomieszczenia na odpady

medyczne zakaźne.
4. Zamykanie  i  otwieranie  pomieszczenia  na  odpady  medyczne  zakaźne  oraz  wciąganie

pojemników do wewnątrz i na zewnątrz – wg potrzeb (dni kiedy są zabierane odpady)
5. Mycie i dezynfekcja pomieszczenia na odpady medyczne zakaźne – 3 raz w tygodniu  i wg

potrzeb.  Mycie  i  dezynfekcja  kontenerów na  odpady komunalne  (poj.  0,12;  0,24;  1,1 wg
potrzeb)

6. Odśnieżanie ulic i chodników, parkingów, posypywanie piaskiem – wg potrzeb i panujących
warunków atmosferycznych (całodobowo).

7. Odśnieżanie i posypywanie piaskiem głównych dojść do szpitala – wg potrzeb (całodobowo).
 Usuwanie (wywóz) dużych ilości śniegu z terenu k/wejścia do Głównego Budynku oraz

SOR i Poradni Szpitala, Administracji oraz garaży,
 Schody i taras: główne wejście I Piętro,
 Dojście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i poradni,
 Dojście do Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem,
 Dojście do Administracji Szpitala oraz k/garaży,
 Dojście do kontenerów na odpady komunalne i medyczne zakaźne,
 Dojście do magazynów,
 Dojście do Oddziału Pediatrycznego,
 Dojście do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Pododdziałem,
 Dojście do Oddziału Noworodków,
 Dojście do Działu Technicznego, Kotłowni, Stolarni, Magazynu bielizny,
 Dojście  do  Oddziału  Obserwacyjno  –  Zakaźnego  z  Pododdziałem  oraz  Oddziału

Dermatologicznego z Pododdziałem,
 Rampa tlenowa,
 Teren k/Zakładu Anatomopatologii,
 Dojście do Kuchni,
 Lądowisko dla helikopterów (całodobowo),
 Teren k/lądowiska dla helikopterów (całodobowo).

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

9. Pomoc przy dostarczeniu sprzętu z Oddziałów do punktu kasacji – na zgłoszenie.
10. Porządkowanie miejsca po kasacji – wg potrzeb – na zgłoszenie.
11. Utrzymanie porządku w wiatach i garażach na terenie Szpitala – wg potrzeb.
12. Mycie schodów i tarasu –  wg potrzeb.
13. Mycie podjazdów dla karetek k/SOR – wg potrzeb.
14. Porządkowanie  pomieszczeń,  korytarzy,  tuneli,  piwnic  po remoncie,  usuwanie  niewielkich

ilości gruzu, piasku itp. – wg potrzeb.
15. Pomoc przy transporcie wewnętrznym sprzętu w czasie remontu oddziałów – na zgłoszenie.
16. Pomoc przy transporcie wewnętrznym na terenie szpitala wg potrzeb – na zgłoszenie.
17. Zbieranie połamanych  gałęzi  i  składowanie w wyznaczonym miejscu– wg potrzeb wywóz

poza teren Szpitala..
18. Grabienie liści – zbieranie do worków i składowanie w wyznaczonym miejscu - wg potrzeb

oraz wywóz poza teren Szpitala..
19. Oczyszczanie chodników, parkingów, tarasów z wyrastających traw i chwastów – wg potrzeb.
20. Dbałość o stały porządek i estetykę wokół budynków Szpitala – na bieżąco.



21. Wykonywanie innych drobnych czynności wg potrzeb zleconych przez Zamawiającego nie
objętych niniejszym zakresem (np. sadzenie kwiatów na skwerku w ilości 100 szt. bratków i
100 szt. aksamitek rocznie). 

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


