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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DOZORU 
(projekt) 
 

zawarta w dniu ................................. pomiędzy  
Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. 
Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział 
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez: 
............................................................................. 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………….z siedzibą w ........................................................................ 
zarejestrowana w …………………………………….……………………............…………… 
……………………………………………,pod numerem .......................................................... 
reprezentowanym przez: 
……………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
 

§ 1 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z poźn. zm.) 
 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług polegających na stałym, 
całodobowym dozorze mienia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  wraz z obsługą 
parkingu znajduj ącego się w Krakowskim Centrum Rehabilitacji oraz obsługą 
gazów medycznych przez okres 24 miesięcy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć z Wykonawcą umowę użyczenia pomieszczeń 
niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę,  
a Wykonawca zobowiązuje się do takiej umowy przystąpić. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, pod warunkiem równoczesnego zawarcia 
przez Wykonawcę w tej samej dacie umowy użyczenia, o której mowa w ust. 2.   
 

§ 3 

Plan terenu  oraz wykaz budynków Szpitala podlegających dozorowi  określa załącznik nr 
1 do niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy związanych ze świadczeniem usług dozoru 
określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do obsady stanowisk strażników (w tym strażników 
nocnych) w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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3. Na każdej zmianie znajdować się musi co najmniej 1 strażnik.  

§ 5 

1. Zamawiający wynajmie Wykonawcy parking z dniem ................... na okres 
obowiązywania umowy, o którym mowa w § 14 o pow. 2.881 m² znajdujący się na terenie 
szpitala na cele postoju pojazdów używanych przez pacjentów lub osoby odwiedzające. 

2. Przekazanie Wykonawcy parkingu, jak również jego zwrot po upływie okresu 
obowiązywania niniejszej umowy, odbywa się w drodze pisemnego protokołu zdawczo – 
odbiorczego. Protokół przekazania stanowić będzie załącznik do umowy. 

3. Wykonawca będzie płacić Zamawiającemu miesięczny czynsz najmu w wysokości 
4.000,00 zł netto (słownie: cztery tysiące zł 00/100) plus należny podatek VAT. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kompensacji czynszu najmu parkingu 
określonego w ust.3 z wymagalną wierzytelnością Wykonawcy określoną w § 7 ust. 1 do 
wysokości kwoty należnej z tytułu czynszu najmu parkingu.  

5. Z tytułu postoju na parkingu Wykonawca może pobierać opłatę w wysokości ...... za 
jednorazowy postój pojazdu bez limitu czasowego. Z parkingu mogą bezpłatnie korzystać 
pracownicy KCR, dostawcy,  najemcy magazynów będących w sąsiedztwie parkingu oraz 
inne pojazdy mające zgodę dyrekcji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt umieścić widoczną informacje o kosztach 
postoju na parkingu przy bramie wjazdowej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na swój koszt utrzymywać parking 
w stanie zdatnym, do którego został przeznaczony. Wykonawca zobowiązany jest do 
odśnieżania parkingu oraz drogi dojazdowej do niego w okresie zimowym. 
 

 

§ 6 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości świadczenia usług dozoru 
oraz obsługi parkingu. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wszelkich danych i 
pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia do wydawania zaleceń pokontrolnych, do których Wykonawca winien się 
zastosować. 
 

§ 7 

1. Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 2 Zamawiający zobowiązuje 
się zapłacić wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w wysokości ............................ zł 
(słownie: .................................................... złotych) brutto, w tym kwota netto 
............................... zł (słownie: .............................................................................. złotych) 
oraz podatek VAT w wysokości ................................. zł (słownie: ...................................... 
........................................................... złotych) na podstawie faktury VAT. 

2. Wartość całej umowy wynosi ...................................... zł (słownie: 
.................................................... złotych) brutto, w tym kwota netto ............................... zł 
(słownie: .............................................................................. złotych) oraz podatek VAT w 
wysokości ................................. zł (słownie: ...................................... 
........................................................... złotych).  

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki 
następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana stawki 
podatku VAT nie może prowadzić do podniesienia wartości brutto wynagrodzenia, 
określonego w ust. 1 i 2. 
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy 
związane ze świadczeniem usług dozoru łącznie z kosztami materiałowymi. 

 

§ 8 

1. Okresem rozliczeniowym z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług dozoru będzie 
miesiąc kalendarzowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie świadczy usług przez pełny 
miesiąc kalendarzowy wynagrodzenie za ten okres ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

2. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca wystawiał będzie faktury 
VAT. 

3. Należność z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług dozoru płatna będzie przelewem 
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, o której mowa 
w ust. 2, wystawionej na Krakowskie Centrum Rehabilitacji, 30 – 224 Kraków 
al. Modrzewiowa 22. 

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Osoba odpowiedzialna za realizację i rozliczenie finansowe umowy z ramienia 

Zamawiającego: .......................... lub osoba ją zastępująca. 
7. Osoba odpowiedzialna za realizację i rozliczenie finansowe umowy z ramienia 

Wykonawcy: .......................... lub osoba ją zastępująca. 

 

§ 9 

1. Zamawiający udostępni pomieszczenia Wykonawcy w celu realizacji usług będących 
przedmiotem niniejszej w ramach umowy, o której mowa w § 2 ust. 2. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem pomieszczeń przekazywanych mu 
przez Zamawiającego i nie  wnosi roszczeń co do ich stanu technicznego. 

3. Pomieszczenia Zamawiającego udostępnione zostają Wykonawcy w celu realizacji usług 
będących przedmiotem niniejszej umowy protokołem zdawczo – odbiorczym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania pomieszczeń w stanie nie pogorszonym 
przez cały okres obowiązywania umowy we własnym zakresie oraz na własny koszt. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania udostępnionych pomieszczeń 
z należytą starannością i zgodnie z przepisami właściwymi dla realizowanego 
zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny udostępnionych 
pomieszczeń. 

6. Modernizacja pomieszczeń wykraczająca poza bieżące remonty i konserwacje może być 
przeprowadzona przez Wykonawcę wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie oraz zawarciu w tym przedmiocie odrębnego porozumienia. Wartość 
dokonanych przez Wykonawcę nakładów modernizacyjnych nie podlega zwrotowi przez 
Zamawiającego.  

7. Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń oraz 
stawki za media określone zostaną w umowie, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej 
umowy. 

 

§ 10 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków określonych w załączniku nr 2, w 
terminie do dnia 10 lipca 2011 r. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia na własny 
koszt pracowników z zakresu obsługi gazów medycznych  
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2. Na potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust.1 Wykonawca 
dostarczy świadectwa kwalifikacyjne pracowników uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazów medycznych , zgodnego z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 nr 83 poz. 828). 

§ 11 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług dozoru i wszelkie 
spowodowane nimi szkody tak wobec Zamawiającego jak i wobec osób trzecich. 
Wyłączenie odpowiedzialności może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia wyłącznej 
winy po stronie poszkodowanego. 

2. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane czynem niedozwolonym lub 
niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w niniejszej 
umowie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez 
pracowników Wykonawcy przy wykonywaniu lub w związku ze świadczeniem usług 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

 
 

§ 12 

1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca 
jest zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach i 
wysokościach: 
a) z tytułu: niewykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę, rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.  

b) z tytułu: nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w 
wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

c) Z tytułu: nie przestrzegania postanowień § 16 przez Wykonawcę, w wysokości 
20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1  za każdy przypadek 
naruszenia.  

2. Zamawiający może potrącić należną karę z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy, lub podjąć inne kroki prawne w celu uzyskania zapłaty. 

3. Obowiązek zapłaty kar nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeśli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy 
wysokość kary umownej. 

4. W przypadku: niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od 
umowy. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Zamawiający składa je 
Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia w którym uzyskał wiadomość o 
niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę. 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia w takim przypadku kar umownych, o 
których mowa odpowiednio w ust. 1 lit. a lub ust. 1 lit. b. 

§ 13 
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1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł. Polisa 
ubezpieczeniowa stanowi załącznik do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia wskazanego w ust. 1  
przez cały okres obowiązywania umowy. Polisa ubezpieczeniowa wraz z ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygasa przed dniem wygaśnięcia niniejszej 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność kopię nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną koncesję Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób 
i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej – zgodnie z ustawą z 
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 ze zm.). 
Koncesja stanowi załącznik do umowy. 

 

§ 14 

Umowa niniejsza obowiązuje przez 24 miesiące tj. od dnia 18 lipca 2011 r. do dnia 17 lipca 
2013 r. 

 

 

§ 15 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 16 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
dotyczących zawarcia i wykonywania niniejszej umowy oraz informacji dotyczących 
Zamawiającego, w których posiadanie wszedł w związku z zawarciem lub wykonaniem 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 
uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacją niniejszej umowy, a za 
działania osób, którymi się posługuje ponosi odpowiedzialność w takim zakresie jak za 
działania własne. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy przez czas trwania umowy, jak 
również po upływie okresu na jaki została zawarta. 

 

§ 17 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także 
przelewu wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu względem Zamawiającego, 
w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku. 
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§ 18 

1. Wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem ich 
nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust.  
1 Prawa Zamówień Publicznych.  

2. Istotne zmiany treści Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: 
- gdy zmianie ulegnie zakres obowiązków określonych w załączniku nr 2 do umowy 
- gdy zajdzie potrzeba zmiany osób wskazanych w załączniku nr 3 do umowy, przy czym 
Wykonawca musi zapewnić, że nowe osoby posiadają kwalifikacje nie gorsze niż osoby, 
które zostają z listy wykreślone. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu pracy. 

4. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 19 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 
1) plan terenu i wykaz budynków Szpitala - załącznik. nr 1; 
2) szczegółowy zakres obowiązków strażników– załącznik nr 2; 
3) lista pracowników – załącznik nr 3; 
4) polisy ubezpieczeniowe wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia -załącznik nr 4. 
5) Koncesja  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – załącznik nr 5. 
6) Protokół przekazania parkingu – złącznik nr 6. 

§ 20 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA  
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Załącznik nr 2 do umowy 
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWI ĄZKÓW WYKONAWCY 

 
Dozór pełniony będzie codziennie przez całą dobę. 

I.  Dozór obiektów – wykaz obiektów i terenu na zewnątrz Szpitala (mapka z planem 
terenu Krakowskiego  Centrum Rehabilitacji  stanowi załącznik nr 5): 

• budynek nr 1 – Oddział Rehabilitacji z Pododdziałami: Rehabilitacji Dziennej i 
Rehabilitacji Neurologicznej – pow. 2398 m2; 

• budynek nr 2 – Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji– pow. 2109 m2; 
• budynek nr 3 – Warsztat/ Budynek Rehabiltiacji – pow. 209 m2; 
• budynek nr 4 – Administracja – pow. 287 m2;  
• budynek nr 5 – Obiekt wolnostojący – pow. 154 m2; 
• budynek nr 7 – Poradnia rehabilitacyjna – pow. 839 m2; 
• budynek nr 8 – Obiekt wolnostojący – pow. 117 m2; 
• budynek nr 9 – Obiekt wolnostojący – pow. 153 m2; 
• budynek nr 10 – Archiwum – pow. 55 m2; 
• budynek nr 11 – Obiekt wolnostojący – pow. 822 m2; 
• budynek nr 12 – Magazyn, Warsztat – pow. 1180 m2; 
• budynek nr 13 – Magazyn + Agregatorownia – pow. 1218 m2; 
• budynek nr 15 – Laboratorium + Apteka  – pow. 294 m2; 
• budynek nr 16 – Poradnia  urazowo ortopedyczna– pow. 232 m2; 
• budynek nr 18 – Gazy medyczne – pow. 48 m2; 
• budynek nr 25 – Portiernia – pow. 125 m2; 
 

II.   Monitorowanie wewnętrznym systemem powiadamiania budynku nr 1, 2, 4, 7, 
10 i 16.  

Budynki nr 1 i 2 wyposażone są w wewnętrzne systemy powiadamiania 
przeciwpożarowego. Budynki nr 4, 7, 10 i 16 oraz pracownia diagnostyki obrazowej w 
budynku nr 2 wyposażone są w systemy alarmowe obsługiwane przez firmę zewnętrzną. 

W zakres monitorowania wchodzi: 
• Stałe, całodobowe odbieranie sygnałów emitowanych przez systemy 

zabezpieczeniowe w obiektach objętych monitoringiem. 
• Niezwłoczne przekazanie informacji do odpowiednich formacji służb lub instytucji 

(Policja, Państwowa Straż Pożarna), jeżeli rodzaj sygnału bądź charakter zaistniałego 
zdarzenia takie postępowanie determinują. 

 
III.  Obowiązki strażnika – brama wjazdowa: 

1. Całodobowa obsługa bramy wjazdowej na teren Zamawiającego. 
2. Obsługa bramy tj. każdorazowe otwieranie szlabanu przy wjeździe i wyjeździe 

samochodów na teren Zamawiającego. 
3. Obsługa parkingu, kierowanie pojazdów nie należących do pracowników 

KCR, dostawców, najemców pomieszczeń będących własnością KCR, innych 
posiadających zgodę dyrekcji na wjazd  na przeznaczony do tego celu parking, 
udzielanie informacji. 

4. Pilnowanie aby pojazdy nie wjeżdżały i nie parkowały w miejscach 
zabronionych i do tego nie przeznaczonych na terenie szpitala. 

5. Czuwanie, aby na teren obiektu Zamawiającego nie wchodziły osoby 
nieuprawnione oraz nie wjeżdżały inne nieuprawnione samochody. 
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6. Czuwanie i przestrzeganie, aby mienie Zamawiającego nie było wynoszone i 
wywożone bez zezwolenia Dyrekcji Zamawiającego.  

7. Zawiadamianie, zgodnie z instrukcją, osób odpowiedzialnych lub 
odpowiednich instytucji w razie pożaru, kradzieży lub innego 
niebezpieczeństwa. 

8. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie pełnienia 
służby. 

9. Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się na służbie, kulturalne 
odnoszenie się do interesantów. 

10. Zatrzymywanie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub 
życia ludzkiego. 

11. Zachowanie tajemnicy służbowej, przestrzegania przepisów wewnętrznych i 
porządkowych Zamawiającego, w szczególności przepisów bhp oraz p-poż. 

12. Wykonywanie patroli (minimum 3 patrole) w godzinach wieczornych i 
nocnych na terenie objętym dozorem.  

13. Dopilnowanie, aby po godzinach pracy personelu szpitala wejścia do 
budynków były zamknięte.  

14. Strażnik nie może opuścić stanowiska pracy bez przekazania swych 
obowiązków  następnej zmianie i wpisania do książki raportu o odbytej 
służbie. 

15. Na bramie wjazdowej nieprzerwanie musi przebywać co najmniej jeden 
strażnik. 

16. Systematyczne przeprowadzanie przeglądów urządzeń, zespołów elementów, 
sieci gazów medycznych w budynkach. 

17. Utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji, urządzeń, zespołów i 
elementów sieci gazów medycznych, tak aby przez bieżącą konserwacje 
zminimalizować prawdopodobieństwo powstania awarii. 

18. Bieżące usuwanie usterek i awarii w sieciach gazów medycznych, 
urządzeniach i zespołach oraz ich elementach.    

19. Współpraca w zakupie części, podzespołów i elementów instalacji gazów 
medycznych. 

20. Dokonywanie niewielkich modernizacji przeróbek w instalacji gazów 
medycznych stosownie do potrzeb użytkownika przy zachowaniu wszelkich 
przepisów w tym zakresie. 

21. Znać lokalizacją wszelkich głównych zaworów wodnych na terenie KCR a 
podczas nieobecności konserwatora instalacji wodno-kanalizacyjnej 
zabezpieczenie awarii i powiadomienie służb technicznych. 

22. Wymiana opróżnionych butli tlenu medycznego i podtlenku azotu przy sieci 
gazów medycznych. 

23. Bieżące usuwanie nieszczelności w gniazdach gazów medycznych na bloku 
operacyjnym i oddziale urazowym. 

24. W razie awarii na sieci gazów medycznych podłączanie butli tlenowych i 
podtlenku azotu do urządzeń na salach operacyjnych. 

25. Pracownik zajmujący się gazami medycznymi musi posiadać odpowiadające w 
tym zakresie przepisami prawa uprawnienia uzyskane po odbyciu 
specjalistycznego kursu, potwierdzone dokumentem jego ukończenia i 
uzyskanie uprawnień. 

26. W przypadku zgonu pacjenta przetransportowanie zwłok do przystosowanego 
pomieszczenia na terenie Zamawiającego. 

27. Na każdej zmianie powinien być co najmniej 1 pracownik 
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28. Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt 
umundurowanie pracownikom wskazujące, że zajmują się oni dozorem. 

29. Przestrzeganie wewnętrznych procedur Zamawiającego. 

 


