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Ogółem powierzchnia pomieszczeń do sprzątania  -242,46 m2 
Załącznik Nr 7D - str. 1 

 
ul. Nowogrodzka 82  WYKAZ CZYNNOŚCI - DZIAŁ LABORATORYJNY NA II PIĘTRZE 

PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO LABORATORIUM 
 

częstotliwość 

czynności numer pomieszczenia w każdym  
dniu 

roboczym 
raz na 
tydzień 

raz na 
miesiąc 

co trzy 
miesiące 

raz na 
pół roku 

Wyniesienie śmieci i wymiana worka na śmiecie oraz umycie pojemnika 216 X     

Odkurzanie i mycie podłóg środkiem myjąco-dezynfekującym 216,217 X     

Mycie środkiem myjąco-dezynfekującym zlewów, armatur, pojemników na 
mydło i ręczniki oraz powierzchni wokół zlewu  216 X     

Mycie parapetu i  blatu  216/217 X     

Czyszczenie otworów wentylacyjnych  216,217     X 
Mycie kaloryfera środkiem myjąco-dezynfekującym 217    X  

Mycie drzwi środkiem myjąco-dezynfekującym 216,217.   X   

Mycie kratek oświetleniowych 216,217     X 

 
 
 

………………………………………………………………………… 
Data pieczęć i podpisy osób upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym 
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Załącznik Nr 7D str. 2 i 3 

 
ul. Nowogrodzka 82    WYKAZ CZYNNOŚCI - DZIAŁ LABORATORYJNY NA II PIĘTRZE 

CZĘŚĆ MIKROBIOLOGICZNA  
 

częstotliwość 

czynności numer pomieszczenia w każdym  
dniu 

roboczym 

raz na 
tydzień 

raz na 
miesiąc 

co trzy 
miesiące 

raz na pół 
roku 

OBSZAR 1 – STREFA LABORATORYJNA MIKROBIOLOGICZNA ( piętro  II) 

Wyniesienie śmieci i wymiana worków na śmiecie 
oraz umycie pojemników 

206,207/208,209,210,211,215 
201(śluza) , korytarz przy 202 X     

Odkurzanie i mycie podłóg środkiem myjąco-
dezynfekującym  

205,206,207/208,209,210,211,215, 
(213*-214*) 201(śluza) , korytarz  X     

Mycie klamek i drzwi środkiem myjąco-
dezynfekującym 

203,205,206,207/208,209,210,211, 
215, (213*-214*) ,204( korytarz) X     

Mycie środkiem myjąco-dezynfekującym zlewów, 
armatur, pojemników na mydło i ręczniki oraz 
powierzchni wokół zlewów  

206,207/208,209,210,211,215,(213-
214 *) 201(śluza) ,korytarz przy 
202 

X     

Czyszczenie otworów wentylacyjnych, obudowy 
klimatyzatorów  

205,206,207/208,209,210,211,215, 
(213*-214*) 201(śluza) ,korytarz     X 

Mycie kaloryferów środkiem myjąco 
dezynfekującym myjąco-dezynfekującym 

206,207/208,209,210,211,215, 
(213*-214 *) 201(śluza)    X  
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częstotliwość 

czynności numer pomieszczenia w każdym  
dniu 

roboczym 

raz na 
tydzień 

raz na 
miesiąc 

co trzy 
miesiące 

raz na pół 
roku 

Mycie lamp oświetleniowych  
205, 206, 207/208, 209, 210, 211, 
215,(213*-214*) 
201(śluza),korytarz 

    X 

Mycie krzeseł  205, 206, 207/208, 209, 210, 211, 
215, (213*-214*)   X   

Mycie zewnętrznych powierzchni środkiem 
myjąco-dezynfekującym szaf, szafek wiszących, 
stojących ( bez blatów laboratoryjnych ) 

205, 206, 207/208, 209, 210, 211, 
215, (213*-214*)    X  

Mycie z zewnątrz środkiem myjąco-
dezynfekującym chłodziarek, zamrażarek, 
cieplarek, stelaży pod aparaturę 

205, 206, 207/208, 209, 210, 211, 
215, (213*-214*)   X   

Mycie z zewnątrz środkiem myjąco-
dezynfekującym komór laminarnych pod nadzorem 
w czasie godzin pracy  

209, (213*,214*, 215*)    X  

Mycie środkiem myjąco-dezynfekującym aparatów 
telefonicznych  207/208  X    

UWAGA  
a) Sprzątanie może się odbywać wyłącznie pod nadzorem pracownika Laboratorium w godzinach pracy Stacji 
b) Pokoje (213*, 214*, 215*) należy sprzątać w czasie godzin pracy raz w miesiącu. 

 
………………………………………………………………………… 

Data pieczęć i podpisy osób upoważnionych 
do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym 
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Załącznik Nr 7D str. 4 

ul. Nowogrodzka 82    WYKAZ CZYNNOŚCI - DZIAŁ LABORATORYJNY NA II PIĘTRZE 
            CZĘŚĆ BIUROWA  

 

częstotliwość 

czynności numer pomieszczenia w każdym  
dniu 

roboczym 

raz na 
tydzień 

raz na 
miesiąc 

co trzy 
miesiące 

raz na pół 
roku 

Wyniesienie śmieci i wymiana worków 219,220,222,228,230,221 X     

Odkurzanie / mycie podłóg środkiem myjącym 219,220,222,228,229,230,221 X     
Mycie umywalek, armatur, miski i deski klozeto-
wej w toalecie , pojemników na mydło i ręczniki, 
luster, blatów, stolików środkiem myjącym 

219, ,228,  X     

Mycie blatów biurowych i biurek środkiem 
myjącym 

219,220,222,230, 
221 X     

Mycie parapetów środkiem myjącym 219,220,222,229,230,221  X    

Mycie kaloryferów, drzwi  środkiem myjącym 219,220,222,228,229,230,221     X 
Odkurzanie/mycie krzeseł, przecieranie  szaf 
środkiem myjącym 219,220,222,228,230,221   X   

Mycie/odkurzanie kratek oświetleniowych 219,220,222,228,229,230,221, 
korytarz     X 

Odkurzanie/mycie otworów 
wentylacyjnych/obudowy klimatyzatorów 219,220,222,228,229,230,221     X 
Mycie lodówek i zamrażarek z zewnątrz środkiem 
myjącym 228,230   X   

 

…………………………………………………………………………… 
Data pieczęć i podpisy osób upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym 
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Załącznik Nr 7D – str. 5 

ul. Nowogrodzka 82   WYKAZ CZYNNOŚCI - DZIAŁ LABORATORYJNY NA II PIĘTRZE 
SANITARIATY I NATRYSK 

 
Do sprzątania 2 sanitariaty (pom.202 i 227) i 1 natrysk (pom.202) ((zakres dostosować do rodzaju pomieszczenia) 

 

Lp. Opis czynności 
Częstotliwość 

czynności 

1 
Mycie, czyszczenie i dezynfekcja podłóg, płytek na 
ścianach, umywalek, misek i desek klozetowych, pisuarów, 
armatury, parapetów okiennych, luster, koszy na śmieci 

w dni pracy Stacji 

2 Mycie drzwi z ościeżnicami co tydzień 

3 
Sukcesywne uzupełnianie w podajnikach papieru 
toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, 
kostek zapachowych WC 

w dni pracy Stacji 

4 Opróżnianie wszystkich koszy na śmieci z każdorazową 
wymianą worków foliowych, wycieranie koszy na śmieci w dni pracy Stacji 

 
  
 

 

 
………………………………………………………………………… 

Data pieczęć i podpisy osób upoważnionych 
do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym 
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ul. Nowogrodzka 82   WYKAZ CZYNNOŚCI – LABORATORIUM RADIOLOGI NA II PIĘTRZE  
Wejście przez klatkę schodową „B”, oddzielna numeracja pomieszczeń  Załącznik Nr 7D – str. 6 

 
 

częstotliwość 

czynności 
numer 

pomieszczeni
a 

w każdym  
dniu 

roboczym 

raz na 
tydzień 

raz na 
miesiąc 

co trzy 
miesiące 

raz na pół 
roku 

Wyniesienie śmieci i wymiana worka na śmiecie oraz umycie 
pojemnika 207, 208, 209 X     
Zamiatanie/odkurzanie i mycie podłóg środkiem myjąco-
dezynfekującym 207. 208, 209 X     
Mycie środkiem myjąco-dezynfekującym zlewów, armatur, 
pojemników na mydło i ręczniki oraz powierzchni wokół zlewu 207  X     
Mycie parapetu i blatu 207 X     
Czyszczenie otworów wentylacyjnych      X 
Mycie kaloryfera środkiem myjąco -dezynfekującym 207    X  
Mycie drzwi środkiem myjąco -dezynfekującym 207, 208, 209   X   
Mycie trzech okapów od wyciągu 209     X 
Mycie lamp oświetleniowych 207, 208, 209      X 
Mycie krzeseł 207   X   
Mycie środkiem myjąco -dezynfekującym zewnętrznych powierzchni 
szaf, szafek wiszących, stojących (bez blatów laboratoryjnych) 207, 208, 209    X  
Mycie z zewnątrz środkiem myjąco –dezynfekującym chłodziarek, 
zamrażarek, cieplarek, stelaży pod aparaturę 207   X   
Mycie z zewnątrz środkiem myjąco –dezynfekującym komór 
laminarnych, pod nadzorem w czasie godzin pracy 207    X  
Mycie środkiem myjąco –dezynfekującym aparatów telefonicznych   X    

…………………………………………………………………………… 
Data pieczęć i podpisy osób upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym 
 


