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Załącznik nr 3 do umowy nr ....../2021  z dnia .............................. 
 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 
 

Dozór pełniony będzie codziennie przez całą dobę. 

I. Dozór obiektów – wykaz obiektów i terenu na zewnątrz Szpitala (zgodnie z mapą 
obiektów i terenu): 

1. budynek nr 1 – Oddział Rehabilitacji oraz Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej, 
gazy medyczne – pow. 2 390,71 m2; 

2. budynek nr 2 i 2a – Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji oraz budynek 
Bloku Operacyjnego, OIOM, sterylizatornia, Pracownia Diagnostyczna, Gazy medyczne – 
pow. 3 574,75 m2  

3. budynek nr 3 Gabinety Rehabilitacji – pow. 336,40 m2; 
4. budynek nr 4 – Administracja – pow. 287 m2;  
5. budynek nr 5 –Gabinety Rehabilitacji  – pow. 320 m2; 
6. budynek nr 7 – Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarny, Oddział 

rehabilitacji Dziennej, gazy medyczne– pow. 2302,05 m2; 
7. budynek nr 10 – Archiwum – pow. 74,355 m2; 
8. budynek nr 12 – Magazyn, Warsztat – pow. 822 m2; 
9. budynek nr 13 – Magazyn + Agregatorownia – pow. 1218 m2; 
10. budynek nr 15 – Budynek Laboratorium, Apteka, Poradnia Rehabilitacji, Poradnia 

Leczenia Bólu, Poradnia Anestezjologiczna – pow. 294,36 m2; 
11. budynek nr 16 – Budynek Poradni  Urazowo Ortopedycznej, Poradni Neurologicznej 

– pow. 232,50 m2; 
12. budynek nr 18 – Gazy medyczne – pow. 48 m2; 
13. budynek nr 25 – Portiernia , Dział Obrony Cywilnej – pow. 125,50 m2; 
14. budynek Stacja TRAFO. 

 
II.  Monitorowanie wewnętrznym systemem powiadamiania, budynków nr 1, 2, 2a, 

4, 7, 10, 15 i 16.  
Budynki nr 1 i 2 z 2a, 7 wyposażone są w wewnętrzne systemy powiadamiania 
przeciwpożarowego. Budynki nr 3, 4, 5, 10, 15, 16 oraz pracownia diagnostyki obrazowej 
w budynku nr 2, wyposażone są w systemy alarmowe obsługiwane przez firmę 
zewnętrzną SOLID Security 
W zakres monitorowania wchodzi - w przypadku otrzymania sygnału od firmy SOLID 
Security: 
 dokonanie weryfikacji przyczyny alarmu dla potwierdzenia zdarzenia lub  
 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 Wykonawcy: 

1. Całodobowa obsługa głównej bramy wjazdowej na teren Zamawiającego. 
2. Obsługa bramy i szlabanów z pobieraniem opłat za korzystanie z parkingu.  
3. Obsługa parkingu, kierowanie pojazdów nie należących do pracowników MSOR, 

dostawców, najemców pomieszczeń będących własnością MSOR, innych 
posiadających zgodę Dyrekcji Zamawiającego 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. 

6. Czuwanie i przestrzeganie, aby mienie Zamawiającego nie było wynoszone 
i wywożone bez zezwolenia Dyrekcji Zamawiającego.  
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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.  
12. Przestrzeganie przepisów wewnętrznych i porządkowych Zamawiającego, w 

szczególności przepisów bhp oraz p/poż. na terenie MSOR (w szczególności na 
drogach komunikacyjnych). 

13. Współpraca ze służbami ratowniczymi w przypadku wystąpienia okoliczności 
pożaru lub innego zagrożenia. 

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

15. Dopilnowanie, aby po godzinach pracy personelu szpitala wejścia do budynków 
oraz okna były zamknięte.  

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

17. Na bramie wjazdowej nieprzerwanie musi przebywać co najmniej jeden strażnik  
z zastrzeżeniem sytuacji wykonywania innych czynności wykazanych w 
niniejszych obowiązkach. 

18. Systematyczne przeprowadzanie przeglądów urządzeń, zespołów elementów, 
sieci gazów medycznych w budynkach gdzie znajdują się gazy medyczne i 
zgłaszanie do przedstawiciela Zamawiającego. 

19. Utrzymanie we własnym zakresie i na swój koszt parkingu w stanie zdatnym, do 
którego został przeznaczony.  

20. Codzienna poprawa krawężników na terenie parkingu oraz słupków 
odgradzających parking od przejść dla pieszych. 

21. Usuwanie opadłych gałęzi na terenie parkingu. 
22. Odśnieżanie parkingu i całego terenu MSOR (w tym także budynku przy ul. 

Emaus 18 w Krakowie), w szczególności: 
a) Odśnieżanie dróg dojazdowych do budynków, do parkingu głównego oraz 

parkingu pomiędzy budynkiem nr 1 a nr 15. 
b) Odśnieżanie chodników i alejek (w szczególności dla pieszych). 
c) Odśnieżanie dachów budynków. 
d) Posypywanie dróg, chodników, alejek – solą, piaskiem  (oraz dodatkowo 

stosowanie do zaleceń Zamawiającego). Sól i piasek leży w gestii 
Wykonawcy (Zamawiajacy wskaże miejsce składowania). 

Powyższe działania będą wykonywane: 
a) w ciągu 2 godzin od stwierdzenia opadów śniegu lub występowania zjawisk 

powodujących śliskość i gołoledź.  
b) reagowanie na interwencję Zamawiającego w terminie 30 minut od momentu 

zgłoszenia pracownikowi będącemu na zmianie.  
c) Do godz. 6:00 każdego dnia w przypadku wystąpienia takich warunków 

atmosferycznych (odśnieżanie, posypanie solą lub piaskiem). 
23. W okresie zimowym dodatkowo skuwanie sopli lodu zwisających z dachów 

budynków, dróg, chodników, alejek. 
24. Malowanie pasów (przejść) dla pieszych - 2 szt. po okresie zimowych 

znajdujących się na terenie MSOR. 
25. Zapewnienie na terenie parkingu systemów odstraszających kuny (min. 2 

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

27. Bieżące pisemne informowanie Zamawiającego o wystąpieniu usterki 
i awarii w sieciach gazów medycznych, niezwłocznie od momentu wystąpienia 
awarii lub usterki.  

28. Bieżące usuwanie usterek i awarii w sieciach gazów medycznych, urządzeniach 
i zespołach oraz ich elementach, częściami, podzespołami i elementami instalacji 
gazów medycznych dostarczonymi przez Zamawiającego.   

29. Współpraca w zakupie, dokonywanym przez Zamawiającego, części, 
podzespołów i elementów instalacji gazów medycznych. 

30. Dokonywanie 2 razy w roku czyszczenia rynien poziomych i pionowych oraz w 
zgięciach dachu na wszystkich budynkach MSOR (wraz z budynkiem przy ul. 
Emaus) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

31. Agregatorownia - w sytuacjach awaryjnych -  włączenie agregatu ręcznie, jeżeli 
nie zadziała automatycznie po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego i 
przeszkoleniu pracowników Wykonawcy w przedmiotowym zakresie.  

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

33. Znać lokalizację wszelkich głównych zaworów wodnych na terenie MSOR, 
a podczas nieobecności konserwatora instalacji wodno-kanalizacyjnej 
zabezpieczenie awarii i powiadomienie służb technicznych. 

34. Wymiana opróżnionych butli tlenu medycznego i podtlenku azotu przy sieci 
gazów medycznych tam gdzie jest to wymagane – niezwłocznie gdy są puste. 

35. W razie awarii na sieci gazów medycznych podłączanie butli tlenowych 
i podtlenku azotu do urządzeń w budynku 2 i 2a. 

36. 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. 

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

38. Na każdej zmianie powinien być co najmniej 1 pracownik. 
39. Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt umundurowanie 

pracownikom wskazujące, że zajmują się oni dozorem. 
40. Przestrzeganie wewnętrznych procedur Zamawiającego i uczestniczenie w 

szkoleniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotu 
zamówienia. 

41. Strażnik może opuścić swoje stanowisko pracy w przypadku konieczności 
dokonania czynności związanych z obsługą gazów medycznych lub wykonania 
obchodu zaznaczając to w książce raportu. W przypadkach, o których mowa 
w zdaniu wcześniejszym strażnik w czasie pełnienia służby dziennej pozostawia 
bramę otwartą umożliwiającą wjazd na teren szpitala, w czasie służby nocnej 
bramę pozostawia bramę zamkniętą uniemożliwiającą wjazd na teren szpitala.   
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