
Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  na  terenie  Szpitala  Specjalistycznego  im.  
St. Żeromskiego SPZOZ w Krakowi, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, polegających na:

1. Całodobowym dozorze obiektów Szpitala
2. Zapewnieniu codziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów w Szpitalu
3. Utrzymaniu  czystości  w  zakresie  strefy  białej,  strefy  szarej,  terenów  zewnętrznych  oraz

terenów zielonych

AD.1 Całodobowy dozór na terenie szpitala.

Wykonawca  musi  posiadać  aktualną  koncesję  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  na  prowadzenie
działalności  w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia.  Usługa  stanowiąca  przedmiot  zamówienia  będzie
wykonywana w czasie trwania umowy przez 7 dni w tygodniu przez pracowników Wykonawcy.
Pracownicy dozoru muszą być jednakowo umundurowani oraz wyposażeni w identyfikatory, a strażnicy
nocni winni być w czasie służby wyposażeni w następujące środki: system kontroli obchodów, łączność
radiowa (środek  łączności umożliwiający niezakłóconą łączność  pomiędzy strażnikiem a strażnikiem
na  portierni  głównej  -  obukierunkowo). Wykonawca  zapewni  pracownika  na  każdej  portierni
Zamawiającego wykonującego obowiązki zgodnie z zakresem czynności.
Wykonawca  zobowiązany  będzie  przedstawić  Zamawiającemu  grafiki  służb  pracowników  oraz
zapewnić stałość pracowników na poszczególnych portierniach.

I. DOZÓR OBIEKTÓW   - wykaz obiektów, pomieszczeń i terenu na zewnątrz szpitala.

Główny kompleks budynków Szpitala przy os. Na Skarpie 66 w Krakowie:
- główne wejście do szpitala I piętro i parter (Pawilon C)
- wejście do poradni,
- wejście koło II Oddziału Chorób Wewn. I Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii
  Kardiologicznej
- wejście koło Izby Przyjęć Oddz. Ginekologiczno - Położniczego (Pawilon E)
- 2 x wejście koło Oddziału Chorób Wew. I  i Oddziału Chorób Wew.III (Pawilon A-1)
- wejście do Oddziału Otolaryngologii (Pawilon A)
- wejście koło Izby Przyjęć Oddz. Pediatrycznego (Pawilon D)
- brama koło Apteki Galen (Pawilon C)
- pomieszczenia w tunelach w głównym budynku tj:

Magazyn Gospodarczy
Magazyn Medyczny
Magazyn Ubrań Chorych
Apteka Szpitalna
Pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni

                Pomieszczenia Szatni
Szkoła Rodzenia
Sala Konferencyjna
Pomieszczenia przylegające do oddziałów

- budynek Administracji (Pawilon A)
- brama wewnętrzna przy Małopolskiej Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- budynek Oddz. Obserwacyjno – Zakaźnego  oraz Dermatologii (Pawilon G )
- budynek Pracowni  Anatomopatologicznej
- brama w ogrodzeniu koło Pracowni Anatomopatologicznej
- budynek i  główna brama wjazdowa do Szpitala
- budynek i brama wjazdowa dla karetek i służb technicznych wraz wejściem  
- budynek Pralni i Kuchni (Archiwum Medyczne) oraz Stolarni (Pawilon K- P)
- budynek Działu Technicznego i Stacji Uzdatniania Wody (studnie, zbiornik wody – ujęcie wody)
- budynek Kotłowni
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- pomieszczenia magazynowe koło II Oddziału Chorób Wew. i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej
Terapii  Kardiologicznej  (wiaty),  pomieszczenie  odpadów  medycznych  –  pojemniki  na  odpady
pozostałe,

- rampa tlenowa, zbiornik tlenu
- teren lądowiska dla helikopterów

Teren zewnętrzny,  na którym znajdują się obiekty podlegające dozorowi wynosi  11 ha.  Plan terenu
szpitala stanowi załącznik nr 1.1. do SIWZ.

II. DOZÓR OBIEKTÓW  - zakres obowiązków Strażników i Strażników nocnych.
    Dozór obiektów pełniony będzie codziennie: dni robocze, sobota, niedziela, święta

S t r a ż n i c y
* Portiernia R –  brama wjazdowa karetek – całodobowo
* Portiernia w budynku głównym I Piętro (Pawilon C) – całodobowo
* Portiernia Oddziału Obserwacyjno –  Zakaźnego (Pawilon G) – całodobowo  

         *  S t r a ż n i k patrolujący teren Szpitala ( os. Na Skarpie 66 w Krakowie) - całodobowo

Do obowiązków  s t r a ż n i k a  - brama wjazdowa dla karetek całodobowo - Portiernia R - 24
godziny należy:

1. Obsługa bramy wjazdu i wyjazdu - każdorazowe otwieranie szlabanu przy wjeździe i wyjeździe
karetek oraz uprawnionych samochodów.

2. Udzielanie informacji (odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych)
3. Czuwanie,  aby na  teren  obiektu  nie  wchodziły  osoby nieuprawnione  oraz  nie  wjeżdżały inne

samochody.
4. Czuwanie i przestrzeganie, aby mienie kontrolowanego obiektu nie było wynoszone i wywożone

bez zezwolenia Dyrekcji Szpitala.
5. Zawiadomienie, zgodnie z instrukcją, osób odpowiedzialnych lub odpowiednich instytucji w razie

pożaru, kradzieży lub innego niebezpieczeństwa.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie pełnienia służby.
7. Przestrzeganie  zasad  właściwego  zachowania  się  na  służbie,  kulturalne  odnoszenie  się  do

interesantów.
8. Podejmowanie  interwencji  zgodnie  z  art.  243  kpk  (§  1.  Każdy ma  prawo ująć  osobę  na

gorącym  uczynku  przestępstwa  lub  w  pościgu  podjętym  bezpośrednio  po  popełnieniu
przestępstwa,  jeżeli  zachodzi  obawa  ukrycia  się  tej  osoby  lub  nie  można  ustalić  jej
tożsamości.  §  2.  Osobę  ujętą  należy  niezwłocznie  oddać  w  ręce  Policji).  Strażnik
zobowiązany jest także zawiadomić o incydencie w stosunku do osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego Policję lub Straż Miejską. 

9. Strażnik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej, przestrzegania przepisów
wewnętrznych i porządkowych Szpitala, a w szczególności przepisów p-poż.

10. Strażnik nie może opuścić stanowiska pracy bez przekazania swych czynności następnej
zmianie i wpisania meldunku do książki raportów o odbytej służbie.

11. Zatrzymywanie osób wchodzących z psami na teren Szpitala.
12. Wykonywanie innych czynności według potrzeb zlecanych przez Szpital nie objętych niniejszym

zakresem.

Do obowiązków  S t r a ż n i k a   - portiernia całodobowa - główne wejście I Piętro należy:

1. Obsługa wejścia (wydawanie kluczy i ich odbiór, zamykanie drzwi i bram, odbieranie i łączenie
rozmów telefonicznych oraz obsługa centrali p.poż).

2. Po godzinie 16:00 sprawdzenie i zamknięcie wejścia do budynku administracyjnego (pawilon A),
otwarcie tego wejścia o godz. 6:00 rano.

3. Udzielanie informacji interesantom.
4. Czuwanie i przestrzeganie, aby na teren obiektu nie wchodziły osoby nieuprawnione.
5. Czuwanie i przestrzeganie, aby mienie kontrolowanego obiektu nie było wynoszone i wywożone

bez zezwolenia Dyrekcji Szpitala.
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6. Zapalanie i gaszenie świateł wewnątrz budynku wg potrzeb.
7. Regulowanie ruchu odwiedzających zgodnie z wewnętrznymi przepisami Szpitala w tym zakresie.
8. Zawiadomienie, zgodnie z instrukcją, osób odpowiedzialnych lub odpowiednich instytucji w razie

pożaru, kradzieży lub innego niebezpieczeństwa.
9. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie pełnienia służby.
10. Przestrzeganie  zasad  właściwego  zachowania  się  na  służbie,  kulturalne  odnoszenie  się  do

interesantów, dbałość o wygląd zewnętrzny.
11. Podejmowanie  interwencji  zgodnie  z  art.  243  kpk  (§  1.  Każdy ma  prawo  ująć  osobę  na

gorącym  uczynku  przestępstwa  lub  w  pościgu  podjętym  bezpośrednio  po  popełnieniu
przestępstwa,  jeżeli  zachodzi  obawa  ukrycia  się  tej  osoby  lub  nie  można  ustalić  jej
tożsamości.  §  2.  Osobę  ujętą  należy  niezwłocznie  oddać  w  ręce  Policji).  Strażnik
zobowiązany jest także zawiadomić o incydencie w stosunku do osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego Policję lub Straż Miejską. 

12. Strażnik  zobowiązany  jest  do  zachowania  tajemnicy  służbowej,  przestrzegania  przepisów
wewnętrznych i porządkowych Szpitala, a w szczególności przepisów p-poż.

13. Strażnik nie może opuścić stanowiska pracy bez przekazania swych czynności następnej zmianie i
wpisania meldunku do książki raportów o odbytej służbie.

14. Wykonywanie  innych  czynności  wg  potrzeb  zlecanych  przez  Szpital  nie  objętych  niniejszym
zakresem.

Do obowiązków  s t r a ż n i k a - portiernia Oddział Obserwacyjno – Zakaźny należy:

1. Obsługa wejścia na Oddział Obserwacyjno–Zakaźny i Oddział Dermatologiczny (wydawanie
kluczy i  ich odbiór,  zamykanie  bram,  odbieranie  rozmów telefonicznych oraz łączenie  tych
rozmów).

2. Udzielanie informacji interesantom.
3. Czuwanie i przestrzeganie, aby na teren obiektu nie wchodziły osoby nieuprawnione.
4. Czuwanie  i  przestrzeganie,  aby  mienie  kontrolowanego  obiektu  nie  było  wynoszone  i

wywożone bez zezwolenia Dyrekcji Szpitala.
5. Regulowanie  ruchu  odwiedzających  zgodnie  z  wewnętrznymi  przepisami  Szpitala  w  tym

zakresie.
6. Zawiadomienie, zgodnie z instrukcją, osób odpowiedzialnych lub odpowiednich instytucji  w

razie pożaru, kradzieży lub innego niebezpieczeństwa.
7. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie pełnienia służby.
8. Przestrzeganie  zasad  właściwego  zachowania  się  na  służbie,  kulturalne  odnoszenie  się  do

interesantów.
9. Podejmowanie interwencji zgodnie z art.  243 kpk (§  1. Każdy ma prawo ująć osobę na

gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu
przestępstwa,  jeżeli  zachodzi  obawa ukrycia  się  tej  osoby lub nie  można ustalić  jej
tożsamości.  §  2.  Osobę  ujętą  należy  niezwłocznie  oddać  w  ręce  Policji).  Strażnik
zobowiązany  jest  także  zawiadomić  o  incydencie  w  stosunku  do  osób  stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego Policję lub Straż Miejską. 

10. Strażnik  zobowiązany  jest  do  zachowania  tajemnicy  służbowej,  przestrzegania  przepisów
wewnętrznych i porządkowych Szpitala, a w szczególności przepisów p-poż.

11. Strażnik zobowiązany jest do wpisania meldunku do książki raportów o odbytej służbie.
12. Patrolowanie terenu wokół budynku w godz. wieczornych zamykanie okien i drzwi.
13. Wykonywanie innych czynności wg potrzeb zlecanych przez Szpital nie objętych niniejszym

zakresem.

Do obowiązków s t r a ż n i k a patrolującego teren zewnętrzny należy:

1. Prowadzenie obsługi i ochrony parkingu.
2. Przyjmowanie opłat za parkowanie i wydawanie pokwitowań (obsługa kasy fiskalnej) w przypadku

awarii automatu rozliczeniowego do bezobsługowego prowadzenia parkingu,
3. Pilnowanie porządku i parkowania samochodów w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z

oznakowaniem dróg wewnętrznych i  parkingów na  terenie  szpitala  (postój  pojazdu dozwolony
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tylko w miejscu , w którym nie powoduje  utrudnienia w ruchu drogowym dla innych użytkowników
i  nie niszczy zieleni).

4. Prowadzenie obserwacji pojazdów znajdujących się na parkingu.
5. Nadzorowanie  ruchu  pojazdów  na  parkingu  szpitala  (znajomość  numerów  rejestracyjnych

pojazdów posiadających  uprawnienia  do  wjazdu  i  parkowania  w ramach  uprawnień  stałych  i
czasowych).

6. Zamykanie bocznych bram w obiektach na terenie Szpitala o godz. 16:00 i otwieranie ich o godz.
6.00  oraz  sprawdzanie  stanu  technicznego  obiektów,  ogrodzenia,  oświetlenia,  urządzeń
sygnalizacyjnych,  a  w  przypadku  ich  awarii  zgłaszanie  odpowiednim  służbom  do  naprawy
(poprzez wpis do książki uwag).

7. Dozorowanie całego terenu zewnętrznego zwracanie uwagi  na osoby postronne przebywające w
okolicach Kuchni, Archiwum Medycznego, Magazynu Bielizny,  Kotłowi i Działu Technicznego
oraz całego zaplecza Szpitala – wzywanie do opuszczenia terenu.

8. Zapalanie i gaszenie świateł na zewnątrz i wewnątrz budynków wg potrzeb.
9. Dopilnowywanie,  aby w godzinach nocnych wejścia  budynków były zamknięte, a  do  Szpitala

wchodził personel dyżurny oraz osoby potrzebujące pomocy.
10. Wykonywanie patroli w godzinach wieczornych i nocnych na terenie objętym dozorem, po trasie

patrolowania uzgodnionej z Zamawiającym minimum 6 razy w ciągu nocy co dwie godziny.
11. Udzielanie informacji interesantom.
12. Czuwanie i przestrzeganie, aby na teren obiektu nie wchodziły osoby  nieuprawnione – wzywanie

do  opuszczenia  terenu  w  przypadku  stwierdzenia  braku  uprawnień  do  przebywania  na  terenie
Szpitala.

13. Czuwanie i przestrzeganie, aby mienie kontrolowanego obiektu nie było wynoszone lub wywożone
bez zezwolenia Dyrekcji Szpitala.

14. Przeciwdziałanie próbom kradzieży i niszczenia mienia.
15. Zawiadomienie, zgodnie z instrukcją, osób odpowiedzialnych lub odpowiednich instytucji w razie

pożaru, kradzieży lub innego niebezpieczeństwa.
16. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie pełnienia służby.
17. Przestrzeganie  zasad  właściwego  zachowania  się  na  służbie,  kulturalne  odnoszenie  się  do

interesantów. 
18. Podejmowanie  interwencji  zgodnie  z  art.  243  kpk  (§  1.  Każdy ma  prawo  ująć  osobę  na

gorącym  uczynku  przestępstwa  lub  w  pościgu  podjętym  bezpośrednio  po  popełnieniu
przestępstwa,  jeżeli  zachodzi  obawa  ukrycia  się  tej  osoby  lub  nie  można  ustalić  jej
tożsamości.  §  2.  Osobę  ujętą  należy  niezwłocznie  oddać  w  ręce  Policji).  Strażnik
zobowiązany jest także zawiadomić o incydencie w stosunku do osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego Policję lub Straż Miejską. 

19. Zabezpieczanie obiektu do czasu przyjazdu policji lub właściciela lub osoby wskazanej.
20. Strażnik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej, przestrzegania przepisów

wewnętrznych i porządkowych Szpitala, a w szczególności przepisów p-poż.
21. Strażnik nie może opuścić stanowiska pracy bez wpisania meldunku do książki raportów o odbytej

służbie.
22. Wykonywanie innych czynności wg potrzeb zlecanych przez Szpital nie objętych niniejszym

zakresem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania doraźnych kontroli.

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do zorganizowania świadczenia usług dozoru, które
będzie wykorzystywał wyłącznie na cele związane ze świadczeniem usług dozoru. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za stan techniczny udostępnionych pomieszczeń. Modernizacja pomieszczeń
wykraczająca  poza  bieżące  remonty  i  konserwacje  może  być  przeprowadzona  przez  Wykonawcę
wyłącznie  po  uzyskaniu  zgody  Zamawiającego  wyrażonej  na  piśmie.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy. Wykonawca powinien dbać
o zabezpieczenie przedmiotu najmu przed kradzieżą, pożarem i zalaniem.
Zamawiający oddaje w najem pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 39,03 m2 z tytułu najmu
Wykonawca będzie płacił Zamawiającemu stawkę w wysokości: netto 25,00 zł/m2 .
Wynajmowane pomieszczenia usytuowane są :
1. Portiernia I piętro – Pawilon C: 7,81 m2
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2. Portiernia Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego parter – Pawilon G: 8,40 m2

3. Portiernia R przy bramie wjazdowej dla karetek i służb technicznych: 22,82 m2

Wykonawca ponosić będzie koszty eksploatacyjne  pomieszczeń przeznaczonych do zorganizowania
usług  dozoru.  Koszty eksploatacyjne  rozliczane  będą  wg liczników,  a  w przypadku,  gdy instalacja
liczników jest niemożliwa w formie ryczałtu. Dotyczy mediów:
Woda zimna: 2,99 m3 x 3,81 zł = 11,39 zł netto
Woda ciepła: 2,99 m3 x 16,94 zł = 50,65 zł netto
Ścieki: 5,98 m3 x 5,34 zł = 31,93 zł netto
Energia elektryczna - ryczałt
Energia cieplna – 23,81 m2 x 4,87 zł = 115,95 zł
Wywóz odpadów komunalnych w ilości 2m3 cena za 1m3 wg stawki 66,14 zł netto.

Wykonawca będzie ponosił koszty za korzystanie z wyposażenia Zamawiającego w pomieszczeniach
Szpitala w wysokości 200,00 zł miesięcznie.
Wyposażenie pomieszczeń:
1. Aparat telefoniczny 3 szt.
2. Biurko 2 szt.
3. Fotel 3 szt.
4. Krzesła 7 szt.
5. Radio 2 szt.
6. Stolik 1 szt.
7. Szafka metalowa 1 szt.
8. Lada i szafka z 5 półkami 1 szt.
9. Szafa drewniana 3 szt.
10. Szafa koszarowa 3 szt.
11. Gaśnica 1 szt.

Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy:

I. 4 sztuk wideodomofonów:
1. wejście-dyżurka pielęgniarska Oddział Dermatologiczny,
2. wejście-dyżurka pielęgniarska Oddział Zakaźny,
3. wejście-dyżurka pielęgniarska Oddział Ginekologiczno -Położniczy
4. wejście-dyżurka pielęgniarska Izba Porodowa.

Wymagania:
I. SKŁAD ZESTAWU
1 x Stacja bramowa - kamera
1 x Stacja „domowa” -monitor kolorowy- obudowa, kolor  do wyboru
1 x Zasilacz na szynę DIN
Akcesoria montażowe
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
II. OPIS ZESTAWU:
Monitor kolorowy  - 1 szt.
Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy wyposażony  w 7″ kolorowy ekran.  
Sterowanie elektrozaczepem. 

FUNKCJE:
Monitor głośnomówiący
Ekran kolorowy 7″ panoramiczny, płaski
Sterowanie elektrozaczepem
Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
Kolor obudowy: do uzgodnienia  
 
Kamera podtynkowa  1 szt.
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Stacja bramowa  wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w 
zakresie kilkunastu stopni.
Obraz  doświetlany diodami LED  umieszczonymi wokół obiektywu. Podświetlany klawisz wybierania, 
montaż podtynkowy.

FUNKCJE:
1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°
Rozdzielczość: nie mniej niż 420 linii  
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie  
Podświetlany przycisk wybierania
Zasilanie z monitora
Wandaloodporny przedni panel
Montaż podtynkowy

II. 1 sztuki domofonu przy wejściu do Działu Administracji (budynek A):
dla 16 odrębnych pomieszczeń, wyposażony w 16 słuchawek;  
wejście pracowników przy zastosowaniu kart zbliżeniowych (30 szt.) i kodu;
wejście stron na podstawie przywołania sygnałem dźwiękowym, symbolu danej komórki wyrażonego
numerycznie.
Płyta czołowa panelu  domofonu montowana na zewnątrz budynku, odporna na warunki atmosferyczne.

Zamontowane  urządzenia  po  zakończeniu  umowy stają  się  własnością  Zleceniodawcy.  Wykonawca
obowiązany jest do serwisowania tych urządzeń przez czas trwania umowy. Sposób montażu i  trasę
instalacji zasilających urządzenia należy uzgodnić z Działem Technicznym Szpitala.

Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Wykonania  w terminie 3 m-cy od daty podpisania umowy projektu sieci monitoringu obiektów i

terenu Szpitala wraz z instalacją elektryczną zasilającą kamery. Lokalizacja kamer wewnętrznych i
zewnętrznych musi być zatwierdzona  przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia lokalizacji kamer zewnętrznych monitoringu z Miejskim
Konserwatorem Zabytków.

2. Wykonanie monitoringu obiektów Szpitala w oparciu o zatwierdzony projekt w terminie:
a) kamery zewnętrzne – 2 m- ce od daty uzyskania  prawomocnych decyzji  administracyjnych

niezbędnych do realizacji zadania,
b) kamery  wewnętrzne  –  termin  do  uzgodnienia  z  Zamawiającym,  jednak  nie  później  niż

31.12.2016 roku.
3. Dostawie urządzeń i oprogramowania.
4. Montażu elementów monitoringu.
5. Uruchomienie  monitoringu  w  tym  szkolenie  pracowników  Wykonawcy  oraz  wyznaczonych

pracowników Zamawiającego.
6. Wykonaniu dokumentacji powykonawczej.
7. Serwisowaniu osprzętu systemu monitoringu w ramach umowy na świadczenie usług w zakresie

dozoru zgodnie zaleceniami producenta urządzeń, a kopie protokołów z   przeglądu przekazywane
do Działu Technicznego szpitala.

Zakres monitoringu dozorowego:
Monitoring dozorowy ma zapewnić podgląd z kamer zewnętrznych obejmujących:
2 sztuki - wejścia do Oddział Dermatologii, Oddział Zakaźny , 
1 sztuka -  Izba Przyjęć Położnicza, Izba Przyjęć Ginekologiczno – Położnicza,
1 sztuka – wjazd do ciepła sień SOR i wejście do opieki całodobowej, 
1 sztuka – wyjazd z ciepłej sieni SOR,
1 sztuka – widok na bramę wjazdową z rogatkami dla odwiedzających i pacjentów,
1 sztuka – patio,
1 sztuka – wejście do Izby przyjęć pediatrycznej,
1 sztuka – wyjście z galerii na parterze na lądowisko helikoptera,
1 kamera + rejestrator na wjeździe karetek.
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Monitor ma być zainstalowany w pomieszczeniu portierni głównej, dobrany tak aby zapewniał dobrą
jakość i przejrzystość podglądu. 
Wykonany system monitoringu (w tym kamery, rejestratory, monitory) po zakończeniu umowy staje się
własnością Zleceniodawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego wykaz pracowników odpowiedzialnych za
obsługę monitoringu wizyjnego, który będzie go aktualizował w przypadku zmian.
Wykonawca wyposaży obszary objęte monitoringiem wizyjnym w tablice informacyjne z piktogramem
zawierającym  dane  adresowe  administratora  systemu.  Tablice  umieszczone  zostaną  w  widocznych
miejscach.
Zapisy nagrań w rejestratorach powinny być  przechowywane przez 21 dni.
Odczyty  z  zapisów  kamer  dla  potrzeb  Szpitala  i  służb  porządkowych  wykonuje  operator  sieci
monitoringu.
Monitoring ma  mieć możliwość obsługi zarówno kamer AHD, oraz kamer IP, dodatkowym atutem bę-
dzie obsługa HDTVI i CVI. Z uwagi na ilość przesyłanych danych pomiędzy urządzeniami całe okablo-
wanie sieciowe – sieć dedykowana-  należy wykonać  w standardzie 1000 BASE-T przewodem katego-
rii 5 lub wyższej z zachowaniem wszystkich zaleceń dotyczących prowadzenia przewodów. Połączenia
pomiędzy budynkami, zwłaszcza połączenie z budynkiem działu technicznego oraz wszystkie przekra-
czające 100m zalecane jest wykonanie światłowodem w istniejących kanałach kablowych. Wszystkie
urządzenia sieciowe, rejestratory oraz stacje robocze powinny również obsługiwać standard 1000BASE-
T. Zasilanie wszystkich urządzeń musi być podłączone do UPS lub po uzgodnieniu z inwestorem do sie-
ci energetycznej podtrzymywanej przez generatory szpitalne. Do zasilania kamer należy wykorzystać
zasilacze buforowe. Stacja robocza w pomieszczeniu ochrony powinna posiadać co najmniej 4 niezależ-
ne wyjścia HDMI lub inne pozwalające na wyświetlenie wielu obrazów z wielu kamer. Warunkiem ko-
niecznym jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania na stacji roboczej umożliwiającego po-
dział wyświetlanych obrazów na wiele monitorów. Wymagane minimum w przypadku kamer to roz-
dzielczość 1920x1080 (2MP), przy prędkości 25 kl/s, obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12mm, po-
siadanie oświetlacza podczerwieni jest konieczne w pomieszczeniach ciemnych oraz na zewnątrz, jed-
nak zalecane jest montaż wszystkich kamer z oświetlaczem.
Dodatkowe  zakończenia  sieci  dedykowanej  należy  wyprowadzić  w  pomieszczeniu  serwerowni  i
rozdzielni głównej.
Proponowaną lokalizację kamer zewnętrznych zawiera załącznik nr 1.2. do SIWZ (mapa/rzut terenu z
obiektami Szpitala). 

Propozycja lokalizacji kamer wewnętrznych: 
Pawilon G:
a) kamery zewnętrzne – 8 sztuk (dwie kamery od strony północnej umiejscowione pod podcieniem ),
b) kamery w tunelu komunikacyjnym pod Pawilonem – 6 sztuk,
c) rejestrator w piwnicy w skrzyni oznaczonej symbolem T-2,
Pawilon E-E1:
a) kamery zewnętrzne – 3 sztuki,
b) kamery wewnętrzne – 5 sztuk
- hole – 2 sztuki
- korytarze pod  Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym – 3 sztuki
c) rejestrator w piwnicy w skrzyni oznaczonej symbolem T-3,
Pawilony F1:
a) kamery zewnętrzne – 4 sztuk wzdłuż ścian zewnętrznych,
b) kamery wewnętrzne – 7 sztuk,
klatki schodowe:
- pomiędzy Oddziałem Neurologicznym i II Oddziałem Chorób Wewnętrznych ,
- pomiędzy Oddziałem II Wewnętrznym i piwnicą,
- pomiędzy Oddziałem Neurologii i Oddziałem II Wewnętrznym ,
- pomiędzy Oddziałem II Wewnętrznym i wyjściem z budynku,
hole:
- hol II Oddział Chorób Wewnętrznych,
- hol Oddziału Neurologiczny,
- hol w piwnicy pod II Oddziałem Chorób Wewnętrznych,
c) rejestrator w piwnicy w skrzyni oznaczonej symbolem T-
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Pawilony F
a) kamery zewnętrzne – 4 sztuk wzdłuż ścian zewnętrznych,
b) kamery wewnętrzne – 14 sztuk,
klatki schodowe:
- pomiędzy Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej,
- pomiędzy Oddziałem Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej i piwnicą,
hole:
- hol Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej,
- hol Oddziału Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej,
- hol w piwnicy pod Oddziałem Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej,
- korytarz magazynu
c) rejestrator w piwnicy w skrzyni oznaczonej symbolem T-8
Pawilon D-D1:
a) kamery zewnętrzne – 5 sztuk,
b) kamery wewnętrzne – 3 sztuk,
- klatka schodowa na poziomie Oddziału Chirurgii Dzieci,
korytarze:
- hol przed rejestracją,
- hol przed wejściem do Oddziału Chirurgii Dzieci,
c) rejestrator w piwnicy w skrzyni oznaczonej symbolem T-5
Pawilon C-C1:
a) kamery zewnętrzne – 2 sztuk,
b) kamery wewnętrzne – 7 sztuk,
klatka schodowa:
- na poziomie piwnicy w kierunku szatni pielęgniarek,
- przy wejściu do tunelu od strony windy chirurgicznej,
korytarze tunelu:
- korytarz główny przy wejściu do Laboratorium Centralnego w obu kierunkach,
- korytarz od wejścia do Centralnej Sterylizacji w kierunku wejścia do Magazynu
  Gospodarczego,
- korytarz w piwnicy pod Oddziałem Chirurgii Dzieci,
Hole:
- wejście do Oddziału Okulistycznego,
- wejście Oddział Okulistyczny/ Diagnostyka Obrazowa,
c) rejestrator w piwnicy w skrzyni oznaczonej symbolem T-4
Pawilon A-A1:
a) kamery zewnętrzne – 8 sztuk wzdłuż ścian zewnętrznych,
b) kamery wewnętrzne – 13 sztuk,
klatki schodowe 6 sztuk:
- na poziomie półpięter w kierunku: wejść do Oddziałów I Wewnętrzny i Otolaryngologiczny, Poradni
Otolaryngologicznej  oraz I Wewnętrzny i III Wewnętrzny,
- na poziomie: wejść do oddziałów Urologii i administracji oraz wejścia od strony lądowiska,
korytarze 3 sztuki:
- korytarz przy Oddziale Urologiczny – 2 sztuki,
- korytarz w Administracji – 1 sztuka,
hole 4 sztuk:
- wszystkie kondygnacje Pawilonu A1,
c) rejestrator w piwnicy w skrzyni oznaczonej symbolem T-7

Parametry techniczne urządzeń:
 Kamera zewnętrzna

 standard przesyłu obrazu AHD
 przetwornik: 1/2.8" 2MP CMOS Sony IMX322
 rozdzielczość: 1920x1080 (2Mpx) - 25kl/s
 czułość: 0lux (IR LED ON)
 obiektyw regulowany: 2.8-12mm
 3 diody III-generacji ø15 IR LED (zasięg 50m, czas świecenia 50000h)
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 AES, AGC, AWB, MIR, FLIP, BLC, HLC, D-WDR, 2D/3D DNR, Defog
 mechaniczny filtr podczerwieni ICR
 zmiana sygnału AHD na analogowy
 menu OSD dostępne z poziomu rejestratora lub realizowane poprzez kontroler     UTC-AHD
 systemy: detekcja ruchu (4 strefy), strefy prywatności (4 maski)
 obudowa: klasa szczelności (IP66)
 dostępne kolory: biały, grafitowy
 uchwyt 3D z przepustem kablowym
 zasilanie: DC 12V

Kamera do wewnątrz (względy estetyczne i bezpieczeństwa) lub na zewnątrz w miejscach, gdzie nie 
ma możliwości jej montażu na odpowiedniej wysokości:

 standard przesyłu obrazu AHD
 przetwornik: 1/2.8" 2MP CMOS Sony IMX322
 rozdzielczość: 1920x1080 (2Mpx) - 25kl/s
 czułość: 0lux (IR LED ON)
 obiektyw regulowany: 2.8-12mm
 2 diody Array + 7 diod Piranha IR LED (zasięg 50m)
 AES, AGC, AWB, MIR, FLIP, BLC, HLC, D-WDR, 2D/3D DNR, Defog
 mechaniczny filtr podczerwieni ICR
 zmiana sygnału AHD na analogowy
 wbudowane menu OSD
 współpraca z kontrolerem UTC-AHD
 obudowa: klasa szczelności (IP66)
 dostępne kolory: biały, grafitowy
 systemy: detekcja ruchu (4 strefy), strefy prywatności (4 maski)
 zasilanie: DC 12V
 wymiary: Ø119x88.5mm
 gwarancja: 24 miesiące

Rejestrator:
           32 kanałowy

 współpraca z systemami analogowymi, AHD i HDTVI
 wejścia wideo: 32x kanały HD-TVI / AHD / ANALOG
 wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI
 maks. rozdzielczość nagrywania: 1920×1080 (2Mpx)
 format kompresji: H.264 dual-stream
 prędkość zapisu: 

o główny strumień AHD:          2Mpx (1080p) - 400kl/s
          1Mpx (720p) - 800kl/s

o główny strumień HDTVI:       2Mpx (1080p) - 400kl/s
          1Mpx (720p) - 800kl/s

o główny strumień ANALOG:   960H - 800kl/s
o extra strumień:                         CIF - 800kl/s

 interfejs: 2x RS485, 2x eSATA
 wejścia/wyjścia audio: 16+1/1
 wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
 interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000 Base-T
 obsługa dysków: 8x HDD Sata III (max. 48TB)
 współpraca z aplikacją NVMS1000
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AD.2. Zapewnienie codziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów Szpitala.
Przedmiotem zamówienia jest:
- świadczenie  usług  kompleksowego  całodziennego  i  codziennego  żywienia  pacjentów

Zamawiającego  wraz  z  utylizacją  odpadów  pokonsumpcyjnych  oraz  wywozem  odpadów
komunalnych.  Usługa  będzie  realizowana  przez  7  dni  w  tygodniu,  łącznie  z  dniami  wolnymi  
i świętami.

Wykonawca  w  ramach  usługi  żywienia  uwzględni  Kuchnię  Mleczną  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami w tym zakresie. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących żywienia w
podmiotach leczniczych Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania produkcji i dostawy posiłków
do nowych wymagań bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.
- wykonanie  w  ciągu  1  roku  od  daty  podpisania  umowy,  w  oparciu  o  Program Funkcjonalno  –

Użytkowy  Zamawiającego  (PFU  dla  budynku  kuchni-pralni)  projektu  i  robót  budowlanych
niezbędnych do uruchomienia przygotowania  posiłków  w  pomieszczeniach  Kuchni Centralnej
mieszczącej się w budynku Kuchnia-Pralnia Szpitala. Projekt winien również uwzględniać niezbędne
wyposażenia, które dostarczy Wykonawca dla zapewnienia należytego wykonania umowy żywienia
dla  około  310  pacjentów  dziennie.  Dostarczone  i  zamontowane  wyposażenie  jest  własnością
Wykonawcy przez cały czas obowiązywania umowy. Rozliczenie poniesionych przez Wykonawcę
nakładów  następować  będzie  poprzez  „umorzenie”  należności  czynszowych  z  tytułu  najmu
pomieszczeń Kuchni Centralnej przy stawce najmu pomieszczeń w wysokości netto 25,00 zł/1 m 2

najmowanej  powierzchni  (pow.  pomieszczeń  Kuchni  Centralnej:  1  470  m2 ).  Wykonany  przez
Wykonawcę projekt wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie
do  uzyskania  wszystkich  wymaganych  przepisami  pozwoleń  i  uzgodnień  projektowych  
i budowlanych. Po zakończeniu remontu na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania wymaganych
przepisami  prawa  pozwoleń  i  decyzji  na  przygotowanie  posiłków  w  wyremontowanej  Kuchni
Centralnej.  Program Funkcjonalno  –  Użytkowy wraz  z  projektem termomodernizacji  budynku  i
przedmiarami stanowi załącznik nr 1.3. do SIWZ.

Na czas remontu Kuchni Centralnej należy w jej obrębie wydzielić pomieszczenie na dostawę posiłków
z zewnątrz oraz pomieszczenie/miejsce do mycia i dezynfekcji wózków transportowych. Pomieszczenia
te  muszą  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  tym  zakresie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
zaproponowania  rozwiązania  obejmującego  wyżej  wymienione  warunki.  Rozwiązanie  to  wymaga
zaakceptowania przez Zamawiającego.

ŻYWIENIE PACJENTÓW OBEJMUJE:
1. Zapewnienie codziennej kompleksowej obsługi w zakresie żywienia pacjentów Zamawiającego, w

ilości  średnio 310 osób dziennie, w tym około 8 dzieci w wieku do 1,5 roku życia, dla których
posiłki przygotowywane są w Kuchni Mlecznej.

2. Posiłki  dla  pacjenta  wydawane  z  Kuchni  Głównej  rozliczane  będą  w  ramach  dziennej  stawki
procentowo: śniadanie + II śniadanie jako 30%, obiad + podwieczorek jako 45%, kolacja + posiłek
nocny jako 25 %. Posiłki wydawane z Kuchni Mlecznej w danym dniu dla pacjenta będą rozliczane
w ramach dziennej stawki żywieniowej pacjenta.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  większej  ilości  posiłków  w  sytuacji  zagrożenia
bezpieczeństwa państwa, zwiększonego napływu rannych i chorych, epidemii, katastrofy.

4. Wykonawca zorganizuje usługi żywienia pacjentów Zamawiającego hospitalizowanych w oddziałach
określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1.4. do SIWZ.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do włączania lub wyłączania oddziału wyszczególnionego  w
załączniku  nr 1.4.,  a  także  do  zmiany adresu  oddziału.  W przypadku  zaistnienia  konieczności
włączenia  lub  wyłączenia  oddziału,  Zamawiający  poinformuje  o  tym  Wykonawcę,  zaś  ten
zobowiązany jest w terminie 7 dni do dokonania przedmiotowego włączenia lub wyłączenia, a w
sytuacjach awaryjnych niezwłocznie nie później niż w ciągu 6 godzin. O zmianie adresu oddziału
Zamawiający poinformuje wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem,  Informacje o tych zmianach
będą przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej, telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne zostanie
potwierdzone pisemnie. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie nie stanowią podstawy do
wystąpienia przez Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia umownego.

ORGANIZACJA USŁUG ŻYWIENIA
1. Usługi kompleksowego żywienia pacjentów obejmują w szczególności:

a. sporządzanie  posiłków  z  produktów  własnych  w  ilościach  wynikających  ze  stanu
hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych, zaleceń lekarskich oraz
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zgodnie z załącznikami;
b. dystrybucję  posiłków  do  oddziałów  w  systemie  bemarowym  (zapewniającym  odpowiednią

szczelność i temperaturę) wraz z dostarczaniem posiłków bezpośrednio do łóżka pacjenta;
c. odbiór naczyń od pacjenta bez zbędnej zwłoki po zakończonym posiłku;
d. mycie,  dezynfekcję  oraz  sterylizację  naczyń  kuchennych  zgodnie  z  przepisami  sanitarno-

epidemiologicznymi obowiązującymi w podmiotach leczniczych,
e. utylizację odpadów pokonsumpcyjnych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia systemów, jakości świadczonej usługi żywieniowej w
szczególności zasady systemu HACCP oraz zasady GMP, GHP.  Przestrzegania wszystkich procedur
i zaleceń Zamawiającego w sytuacjach pacjentów z jednostkami chorobowymi wysoce zakaźnymi.

3. Organizacja  usług  żywienia,  w tym funkcjonowanie  kuchni,  proces  przygotowywania,  transport,
wydawanie posiłków oraz mycie, dezynfekcja, sterylizacja naczyń kuchennych, butelek do karmienia
niemowląt i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych jak również utrzymanie czystości pomieszczeń
kuchni powinny zapewniać przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm i zasad sanitarno-
epidemiologicznych obowiązujących w podmiotach leczniczych.

4. Podstawą do sporządzania posiłków dla pacjentów Zamawiającego będzie: wykaz diet dla dorosłych
i dzieci powyżej 1,5 roku życia, wykaz diet dla dzieci w wieku 0-1,5 roku życia, wartość odżywcza i
energetyczna diet wraz z ilością posiłków oraz charakterystyka diet stanowią załącznik nr 1.5. do
SIWZ, indywidualne diety według zaleceń lekarzy

5. Szczegółowe wskazania dotyczące dostarczania i wydawania posiłków pacjentom oraz zobowiązania
Wykonawcy w zakresie naczyń i sprzętu oraz ich odbioru oraz podstępowanie z odpadami, określa
załącznik nr 1.6. do SIWZ.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  opracowywaniu  i  sporządzaniu  posiłków  do  przestrzegania
normatywnych  wartości  energetycznych  i  odżywczych  w  tym  dziennej  racji  pokarmowej,
właściwości diet, indywidualnych zaleceń lekarskich oraz informacji zawartych w załącznikach.

7. Żywienie pacjentów dorosłych obejmuje 3 do 6 posiłków. Harmonogram wydania posiłków określa
załącznik nr 1.7. SIWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pacjentom Zamawiającego posiłków o odpowiedniej
temperaturze,  także  w  przypadkach,  gdy  w  porze  wydawania  posiłków  przebywali  oni  na
konsultacjach  lekarskich,  bądź  badaniach  diagnostycznych.  W  takim  przypadku  Wykonawca
zobowiązany jest  do zapewnienia  by wydawane  posiłki  miały odpowiednią  temperaturę.  Posiłek
należy  zostawić  (w  indywidualnym  opakowaniu  zapewniającym  zachowanie  prawidłowej
temperatury przez 2 godziny lub umożliwiającym podgrzanie w kuchence mikrofalowej) w oddziale
w miejscu wskazanym przez pielęgniarkę.

9. Wykonawca zapewni możliwość wyboru posiłku przy śniadaniach i kolacjach przygotowywanych
dla dzieci powyżej 1,5 roku życia, to znaczy że Wykonawca ma zapewnić do wyboru alternatywny
dodatek do posiłku np. wędlinę, ser lub dżem.

10. Wykonawca w ramach usługi zapewni płyny do dopajania pacjentów (świeżo zaparzona herbata)
dostarczana  3  razy  dziennie  przy  śniadaniu,  obiedzie  i  kolacji  w  termosach  (mytych  i
dezynfekowanych  za  każdym  razem)  w  ilości  zgodnej  z  zapotrzebowaniem  wskazanym  w
załączniku  nr  1.8.  do  SIWZ lub  czajnik  i  herbatę  (w  zależności  od  specyfiki  oddziału).
Dostarczany z herbatą termos należy zostawić w oddziale i wymienić przy następnym posiłku
na umyty i zdezynfekowany termos ze świeżo zaparzoną herbatą.

11. W sezonie letnim podczas dni  upalnych Wykonawca będzie dostarczać dodatkowo niegazowaną,
niskosodową,  średnio  zmineralizowaną   wodę  mineralną  2  razy  dziennie  w  ilości   0,5  l  (w
oryginalnym opakowaniu, dla dzieci w butelce z dziubkiem) dla każdego pacjenta w oddziale. Woda
mineralna  powinna  być  dostarczona  w  dniu  następnym  po  zgłoszeniu  zapotrzebowania  przez
przedstawiciela Zamawiającego i rozdana podczas dystrybucji II śniadania i podwieczorku.

12. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek żywności wszystkich potraw
wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z przepisami prawa.

13. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  stwierdzone  nieprawidłowości  usług
żywieniowych ujawnione przez uprawnione organy kontrolne oraz przez Zamawiającego.

14. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  uiszczania  opłat  za  czynności  kontrolne  Inspekcji  Sanitarnej,
Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Pracy.

15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołów z każdorazowej kontroli
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w terminie 3 dni od jego otrzymania.

16. Strony zobowiązują  się  do  koordynowania  i  bieżącej  kontroli  właściwego wykonywania  usługi.
Ponadto,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przekazywania  na  bieżąco  informacji  o  zaistniałych
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problemach związanych z realizacją usługi.
17. Wykonawca  wyznaczy  osobę  do  kontaktów  i  przekazywania  uwag  wynikających  z  realizacji

niniejszej umowy w godzinach od 7:00 do 19:00, 7 dni w tygodniu.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYGOTOWANIE I DYSTYBUCJĘ POSIŁKÓW

1. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę przeszkolonych pracowników do dystrybucji posiłków do
każdego oddziału na terenie Szpitala w godzinach 7:00-19:00 (12 godz.) i 7:30-15:30 (8 godzin),
przez 7 dni w tygodniu z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy tak, aby posiłki były
wydane i naczynia zebrane zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Schemat osób koniecznych do
dystrybucji posiłków określony jest w załączniku nr 1.9. do SIWZ.

2. W przypadku zmiany organizacji w Szpitalu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji
osób  koniecznych  do  dystrybucji  posiłków  określony  jest  w  załączniku  nr  1.9.  do  SIWZ, z
uwzględnieniem dodatkowych osób.

3. Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym personelem zapewniającym poprawne
wykonanie usługi:
Na etapie przygotowania posiłków – min. 4 dyplomowanych kucharzy z min .4-letnim 
doświadczeniem;
Na etapie opracowywania i przygotowania diet – min. 4 dietetyków lub technologów żywienia ze
specjalizacją - żywienie człowieka, z minimum 5-cio letnim doświadczeniem

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wyposażenia  pracowników  w  jednolite  ubrania  robocze  z
widocznymi  elementami  identyfikacyjnymi  (kolorystyka  ubrań  musi  różnić  się  od  ubrań
pracowników zatrudnionych do utrzymania czystości). Pracownicy Wykonawcy zobowiązania są do
przestrzegania zasad higieny i czystości (krótko obciętych niewymalowanych paznokci,  czystych
zapiętych  fartuchów z  krótkim lub  długim rękawem zakrywających  całkowicie  odzież  osobistą,
czepka zakrywającego wszystkie włosy oraz prawidłowego obuwia roboczego. Nie dopuszcza się
noszenia biżuterii na rękach pracowników Wykonawcy). Pracownicy Wykonawcy podczas pracy na
Oddziale  oraz  w  Kuchni,  podczas  transportu  posiłków  muszą  nosić  kompletną  odzież  roboczą
(fartuch, spodnie /spódnicę oraz czapkę lub inne nakrycie głowy zakrywające wszystkie włosy).

5. Wykonawca udostępni Zamawiającemu listę osób pracowników uwzględniającą kwalifikacje oraz
zakres świadczonych usług: przygotowanie posiłków (kuchnia ogólna, kuchnia mleczna), transport,
dystrybucja, najpóźniej w pierwszym dniu świadczenia usług na podstawie niniejszej umowy. Zasadę
tę  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zatrudnienia  nowych  osób  w  miejsce  dotychczas
wykonujących pracę na każdym etapie świadczenia usług.

6. Wszyscy  pracownicy  Wykonawcy  muszą  posiadać  aktualne orzeczenie  lekarskie.  Zamawiający
zastrzega  sobie  prawo  wglądu  do  orzeczenia  lekarskiego każdego  pracownika  Wykonawcy,  ze
szczególnym uwzględnieniem pracowników świadczących usługę na terenie Szpitala. W przypadku
stwierdzenia braku uprawnień, o których mowa w zadaniu poprzedzającym Zamawiający ma prawo
do  odsunięcia  pracownika  Wykonawcy  od  powierzonych  mu  czynności,  a  usługa  w  zakresie
wykonywanych przez tego pracownika czynności musi zostać przez firmę zrealizowana.

7. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zatrudniony  personel  pod  względem  zdrowotnym  i
higienicznym, dokumentacji zdrowotnej, kontroli higieny osobistej ze szczególnym uwzględnieniem
higieny rąk i odzieży

8. Wykonawca  zobowiązany jest  do  stałego  szkolenia  zatrudnionych  pracowników oraz  osób  przy
pomocy, których świadczy usługi żywienia, zwłaszcza osób dostarczających posiłki bezpośrednio do
pacjenta, w zakresie podawania posiłków zgodnie z przypisaną dietą, ustalonym harmonogramem
godzin ich podawania oraz zachowania wszelkich zasad obowiązujących w higienie żywienia.

9. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  zgłoszenia  w  każdym  czasie  zastrzeżeń,  co  do  osób
przewidzianych  przez  Wykonawcę  do  świadczenia  usług  objętych  niniejszą  umową. W  takim
wypadku Wykonawca zaproponuje inne osoby do wykonywania usług.

ZAMAWIANIE POSIŁKÓW

1. W terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sys-
tem elektroniczny do zamawiania posiłków i zintegrować go z obowiązującym u Zamawiającego
systemem HIS (komunikacja dwustronna). Wymagania odnośnie programu do zamawiania posiłków
zawiera załącznik nr 1.10. do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie zamawiania po-
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siłków przy pomocy dostarczonego programu oraz odpowiada za jego serwis przez cały okres obo-
wiązywania  umowy,  ze  szczególnym uwzględnieniem godzin  zamawiania  posiłków (telefonu do
osoby odpowiedzialnej za serwis). W razie sytuacji awaryjnych zamawianie posiłków będzie się  
odbywać telefonicznie.

3. Do czasu wprowadzenia elektronicznego systemu zamawiania posiłków zamówienia będą składane
codziennie,  telefonicznie  przy czym formularz  zamówienia  będzie  przesyłany pisemnie  w dniu  
następnym.

4. Zamówienia na posiłki Zamawiający będzie składał z jednodniowym wyprzedzeniem z wyszczegól-
nieniem diet i liczby posiłków.
Zamówienia będą składane nie później niż do godziny 19:00 dnia poprzedzającego.
Korekty będą składane odpowiednio:
- dotyczące śniadania i II śniadania do godziny 7:00 dnia, którego dotyczy,
- dotyczące obiadu i podwieczorku do godziny 11:00 dnia, którego dotyczy,
- dotyczące kolacji i posiłku nocnego do godziny 15:30 dnia którego dotyczy.
Korekta  zapotrzebowania  będzie  zgłoszona  elektronicznie,  pisemnie,  telefonicznie,  przy  czym
formularz korekty w przypadku zgłoszenia telefonicznego będzie przesłany na dzień następny.

5. Najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu realizacji niniejsze usługi Wykonawca
sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji procedurę postępowania w sytuacjach awaryj-
nych na wypadek niedostarczenia posiłków do Szpitala.

6. W  szczególnych  przypadkach  (np.  w  przypadku  nieterminowych  dostaw,  zbyt  małej  ilości  
dostarczonych posiłków) Zamawiający będzie korzystał z prawa do zamówienia u innego dostawcy
posiłków na koszt Wykonawcy.

7. Ilość zamawianych posiłków będzie uzależniona od liczby pacjentów Szpitala. Wzór formularza do
zamawiania posiłków zawiera załącznik nr 1.11. do SIWZ.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE PLANOWANIA JADŁOSPISÓW

1. Wykaz najczęściej stosowanych przez Zamawiającego diet wraz z ich charakterystyką, zawarty jest
w załączniku nr 1.5. do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany diet w trakcie trwania
całej  umowy,  co  nie  zmieni  ceny  posiłków.   Mogą  zostać  wyłączone  lub  dodane  nowe  diety,
stosownie  do  indywidualnych  zleceń  lekarskich  i  potrzeb  Zamawiającego.  Wykonawca  będzie
zobowiązany uwzględnić zmiany.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przygotowania  posiłków  zgodnie  z  regulacjami  prawnymi  o
warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. W jadłospisie należy uwzględnić różnorodny dobór
dozwolonych w danej  diecie produktów, potraw, technik kulinarnych oraz sezonowość warzyw i
owoców. W planowaniu należy wziąć pod uwagę posty i święta: piątek, Wigilię, Boże Narodzenie,
Środę Popielcową, Wielki Piątek, Wielkanoc.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przygotowania  jadłospisów  dekadowych  (10-cio  dniowych)
zawierających wagę oraz pełną nazwę produktów w zakresie każdej diety na 7 dni przed planowaną
dekadą.

4. Zamawiający  ma  prawo  do  wniesienia  uwag  i  poprawek  dotyczących  jadłospisu,  które  będą
przekazane  telefonicznie  lub  elektronicznie  w  ciągu  5  dni  od  daty  otrzymania  jadłospisu  przez
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zmiany jadłospisu, w przypadku braku jadłospisu
dekadowego lub braku uwzględnienia naniesionych zmian przez Zamawiającego, zastosowane będą
kary zawarte w umowie.

5. Wykonawca będzie przekazywał na zlecenie Zamawiającego, tygodniowy jadłospis wybranej diety z
rozpisaną gramową wagą produktów na poszczególne potrawy (po odliczeniu strat na odpady).

6. Wykonawca  będzie  podawał  dzienny jadłospis  do  wiadomości  pacjentów i  personelu.  Jadłospis
będzie wywieszony w miejscu ogólnie dostępnym na poszczególnych oddziałach Zamawiającego,
najpóźniej przed śniadaniem w dzień, w którym obowiązuje. W tym celu Wykonawca zobowiązany
jest do zapewnienia odpowiedniej ilości egzemplarzy jadłospisu.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informację na temat substancji lub produktów powodujących
alergię  lub  reakcję  nietolerancji,  kaloryczność,  wartości  odżywczą  tzn.  zawartości  białka,
węglowodanów,  tłuszczy  w  tym  tłuszczów  nasyconych  w  każdej  zamawianej  diecie  w  sposób
ustalony przez Zamawiającego.

8. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  kontroli  wybranej  diety  (całodziennej  lub  wybranego
posiłku) pod względem kaloryczności, wartości odżywczej tzn. zawartości białka, węglowodanów,
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tłuszczy w tym tłuszczów nasyconych. W tym celu Wykonawca na własny koszt będzie pobierał i
oceniał laboratoryjnie wybraną dietę wskazaną przez Zamawiającego w jego obecności.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za  Właściwe przechowywanie środków spożywczych
oraz jakość przygotowanych i dostarczanych posiłków.

ROZLICZANIE ZREALIZOWANYCH DIET i POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji  wydanych posiłków i rozliczania ich w
oparciu o zamówienia składane od Zamawiającego oraz zgłaszane korekty i reklamacje.

2. Wykonawca sporządzi zbiorcze, miesięczne zestawienie zrealizowanych diet (w podziale na posiłki
zamówione  przez  poszczególne  Oddziały)  i  w  każdym  pierwszym  tygodniu danego  miesiąca,
przekaże  ten  dokument  Zamawiającemu.  Przyjęcie  zestawienia  musi  być  potwierdzone  przez
upoważnionego  pracownika  Zamawiającego.  Dokument  ten  będzie  stanowił  podstawę  do
wystawienia przez Wykonawcę faktury za usługę żywienia za dany miesiąc.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  składania  reklamacji  w  przypadkach  niezgodności  w
realizacji usługi, a w szczególności:
- różnicy w liczbie lub rodzaju diet/posiłków dostarczonych do Zamawiającego a zamówieniami,
- dostarczenia posiłku niepełnego (brak składnika posiłku lub jego części)
- rozlania lub wysypania posiłku,
-  dostawy  posiłków  w  brudnych  opakowaniach  (np.  termosach,  bemarach)  lub  w  brudnych

naczyniach i zastawie stołowej,
- posiłków o zaniżonej gramaturze (lub zaniżeniu gramatury składowych posiłku np. mięsa, ryby,

masła, wędliny, itp.),
- nieprawidłowej temperatury, produktów o złej jakości lub przeterminowanych.

4. Reklamacje  będą  składane  w  formie  pisemnej  lub  telefonicznie.  W  wypadkach  zgłoszenia
telefonicznego reklamacja będzie dodatkowo przesłana w formie pisemnej.

5. Rozstrzygnięcie reklamacji musi nastąpić niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od
chwili  jej  zgłoszenia.  Brak reakcji  ze strony Wykonawcy,  w terminie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim będzie traktowane jako uznanie reklamacji za zasadną oraz będzie stanowiło podstawę
do braku zapłaty za wadliwie wykonaną usługę oraz do naliczenia kary umownej.

6. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu przewidzianych w ustępach powyżej, w
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub pacjentów złej jakości posiłków już dostarczonych
przez  Wykonawcę  do  oddziałów,  Wykonawca  jest  zobowiązany do  niezwłocznego  (nie  później
jednak  niż  do  30  minut)  wycofania  reklamowanych  posiłków  oraz  zastąpienia  ich
pełnowartościowymi posiłkami. W przypadku gdy Wykonawca nie wymieni reklamowanego posiłku
bądź opóźni się z ich wymianą nie otrzyma wynagrodzenia za reklamowany posiłek.

7. Osobami  upoważnionymi  do  składania  reklamacji  są:  Inspektor  ds.  Żywienia,  Pielęgniarki
Oddziałowe.

8. Wykonawca  w  ramach  umowy  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  na  Oddziały  Zamawiającego
zapasów (artykułów spożywczych/posiłków), wykorzystywanych w takich sytuacjach, jak np. nagłe
przyjęcie pacjenta, zmiana diety. Wyżej wymieniony wykaz stanowi załącznik nr 1.12. do SIWZ.

ORGANIZACJA ŻYWIENIA PACJENTÓW DO CZASU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Do  czasu  wykonania  prac  remontowych  w  kuchni  Zamawiającego  produkcja  posiłków
odbywać się będzie na bazie kuchni zewnętrznej. Transport posiłków zabezpiecza Wykonawca
uwzględniając  zasady  systemu HACCP.  Posiłki  dla  pacjentów dostarczane  będą  z  bieżącej
produkcji 3 razy dziennie tak aby posiłki główne (śniadanie, obiad, kolacja) były wydawane
zgodnie  z  ustalonym harmonogramem zawartym w załączniku  nr  1.7.  do  SIWZ.  Czas  od
momentu wytworzenia posiłków w kuchni zewnętrznej do momentu zakończenia wydawania
posiłków  dla  wszystkich  pacjentów  nie  może  przekroczyć  2  godzin.  Posiłki:  II  śniadania,
podwieczorki,  posiłki  nocne  dostarczane  i  wydawane  (zapakowane  w  indywidualnych,
zamykanych, twardościennych, jednorazowych opakowaniach – pojemnikach) będa pacjentom
razem z posiłkami głównymi tj. II śniadanie ze śniadaniem, podwieczorek z obiadem, posiłek
nocny z kolacją.  Szczegółowe informacje dotyczące środków transportu z kuchni zewnętrznej
określa załącznik nr 1.13. do SIWZ.
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2. Wykonawca na czas prowadzenia prac remontowych musi posiadać kuchnię: składającą się z kuchni
właściwej oraz kuchni mlecznej, wyposażoną w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowanie
posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo audytu miejsca i warunków przygotowania posiłków.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  kopię  decyzji  właściwego  Inspektora
Sanitarnego,  dopuszczającą  Kuchnie  do  produkcji  żywności.  Zezwolenie  musi  dotyczyć  tego
obiektu, który produkuje posiłki dla Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do wglądu w/w
dokumentu na każdym etapie wykonywania umowy przez Wykonawcę.

4. W  przypadku  wystąpienia  awarii  podczas  transportu,  Wykonawca  ma  obowiązek,  powiadomić
Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

5. W  razie  sytuacji  opisanej  w  w/w  punkcie,  Wykonawca  musi  zapewnić  dowóz  posiłków
przeznaczonych dla Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ.

6. Środek transportu musi mieć pozytywną Decyzję właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą
pojazd do przewożenia żywności

7. Wykonawca jest zobowiązany posiadać w/w dokument dla każdego środka transportu, którym będą
przewożone  posiłki  w  zakresie  świadczonych  usług  dla  Zamawiającego.  Zamawiający  jest
upoważniony do weryfikacji tych dokumentów.

8. Wykonawca  winien  zapewnić  odpowiednią  ilość  osób  do  transportu  i  rozdawania  posiłków,
usuwania naczyń i odpadów pokonsumpcyjnych bez zbędnej zwłoki.

9. Dystrybucja posiłków na Oddziały Szpitala na czas prowadzenia remontu odbywać się będzie w
systemie  termosowym  (zapewniającym  odpowiednią  temperaturę  i  szczelność  mikrobiologiczną
posiłków) lub w innym zaproponowanym przez Wykonawcę spełniającym powyższe warunki.

PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW I KONTROLA ZAMAWIAJĄEGO
1. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z własnych produktów, posiłki mają być świeże tj.  z

bieżącej produkcji dziennej, przygotowane ze świeżych, naturalnych produktów o wysokiej jakości,
o  prawidłowym  smaku,  zapachu,  barwie,  konsystencji.  Jakość  posiłków  oraz  produktów
spożywczych będzie podlegała ocenie jakości przez Zamawiającego.

2. Nie dopuszcza się żywności  modyfikowanej genetycznie i  typu instant,  gotowych potraw w tym
gotowych garmażeryjnych potraw mrożonych.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udostępnienia  przedstawicielowi  Zamawiającego  jednej  porcji
każdego posiłku w zakresie wszystkich diet w celu kontroli jakości: oceny cech organoleptycznych,
kontroli wagi, temperatury i estetyki zestawionych posiłków.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości świadczenia usług objętych niniejszą
umową  oraz do  wydawania  zaleceń  pokontrolnych  w  tym  prawo  wstępu  do  pomieszczeń
wykorzystywanych przez Wykonawcę do świadczenia usług objętych niniejszą umową. Uprawnienia
kontrolne obejmują w szczególności: prawo do żądania informacji o sposobie wykonywania usług
objętych  niniejszą  umową, na  każdym  etapie  realizacji  umowy,  w  tym:  produkcji,  kontroli
pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli dotyczących w szczególności:
a. przestrzegania przepisów i zasad sanitarno-epidemiologicznych przy przygotowaniu i dystrybucji

posiłków,  myciu  i  dezynfekcji  naczyń  stołowych  i  kuchennych,  sprzętu  i  urządzeń  oraz
gromadzeniu i transportowaniu odpadów,

b. utrzymania w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym, technicznym pomieszczeń kuchni i
pomieszczeń  kuchenek  oddziałowych  -  dotyczy  Oddziału  Zakaźnego  i  Oddziału
Dermatologicznego

c. przestrzegania diet, normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych
oraz sezonowości posiłków,

d.  przestrzegania  harmonogramu  wydawania  posiłków  i  innych  zagadnień  wpływających  na
realizację usługi.

6. Zamawiający będzie wykonywał na koszt Wykonawcy badania na czystość mikrobiologiczną
urządzeń, sprzętów i powierzchni kontaktujących się z żywnością (w tym z talerzy, z sztućców)
i rąk personelu. 

7. W  przypadku  wystąpienia  ognisk  epidemicznych,  chorób  przenoszonych  drogą  pokarmową,
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie badania mikrobiologiczne zlecone przez Zespół
ds. Zakażeń Szpitalnych na własny koszt.
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POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

INNE USŁUGI ŻYWIENIOWE
1. Przygotowywanie i dostarczanie odpłatnych posiłków dla personelu Zamawiającego.
2. W ramach usługi żywienia Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i obsługi uroczystości

okolicznościowych organizowanych przez Zamawiającego za łączną szacunkową kwotę 12.000,00 zł
brutto rocznie.

POZOSTAŁE WYMAGANIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wywozu odpadów komunalnych w szacunkowej

wysokości  899,90  zł  netto  miesięcznie;  wywóz  2  x  w  tygodniu  odpady niesegregowane,1  x  w
tygodniu odpady segregowane. Wysokość stawki może ulec zmianie w wyniku zmiany stawek przez
MPO.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  utrzymania  pomieszczenia  w  stanie  technicznym  i  sanitarnym
umożliwiającym  świadczenie  usług  zgodnie  z  umową  w  tym  do  przeprowadzenia  bieżących
remontów i  konserwacji  przez cały okres  obowiązywania  umowy we własnym zakresie  oraz na
własny koszt.

3. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykorzystywania  udostępnionych  pomieszczeń  z  należytą
starannością  i  zgodnie  z  przepisami  właściwymi  dla  realizowanego  zamówienia.  Wykonawca
ponosić  będzie  odpowiedzialność  za  stan  techniczny  udostępnionych  pomieszczeń,  także  przed
organami kontrolnymi.

4. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu pomieszczeń w
stanie  pozwalającym na  ich  użytkowanie  zgodnie  ze  stanem technicznym na  dzień  zakończenia
remontu.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie elementów budynku i wyposażenia
będących następstwem prawidłowego użytkowania. Wykonawcę na swój koszt wykonywać będzie
remonty, konserwację i naprawy wyposażenia w trakcie realizacji zamówienia.

5. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości żywienia pacjentów Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany jest  po  wygaśnięciu  umowy lub  rozwiązaniu  umowy do umożliwienia  korzystania
przez Zamawiającego lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną (tj. przez kolejnego wykonawcę
usługi żywienia) ze sprzętów i wyposażenia kuchennego stanowiącego własność Wykonawcy, nie
dłużej niż przez 2 tygodnie od wygaśnięcia umowy lub rozwiązania umowy.

6. Wykonawca  ponosić  będzie  koszty  związane  z  konserwacją,  naprawą  i  dozorem autoklawu  do
sterylizacji  naczyń  (nr.  Ewidencyjny  N2112000609,  nr.  Fabryczny  306)  będącego  własnością
Zamawiającego, a znajdującego się w kuchni Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego.

7. Koszty związane z eksploatacją kuchni  np.  opłaty za utylizację odpadów pokonsumpcyjnych,  za
konserwację  i  dozór  techniczny  dźwigów,  usługi  telekomunikacyjne  obciążają  Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odrębnych umów z dostawcami ww. usług.
Powierzchnia pomieszczeń kuchni centralnej wynosi: 1470 m2.
Pomieszczenia posiadają następujące media:
Zimna woda (budynek posiada własny wodomierz),
Woda ciepła (budynek posiada własne wodomierze pod pionami),
Energia elektryczna (budynek posiada własny licznik prądu),
Instalacja gazowa (budynek posiada własny licznik gazu),
Sieć telefoniczna,
Energia cieplna (budynek nie posiada licznika – rozliczenie wg pow.).

8. Wykonawca we własnym zakresie musi zabezpieczyć sprzęt i urządzenia, które będą niezbędne w
celu prowadzenia działalności.

9. Wyposażenie  kuchenne  niezbędne  do  prowadzenia  działalności  nabyte  przez  Wykonawcę  i
niezainstalowane w sposób trwały stanowić będzie własność Wykonawcy.

10. Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował, co najmniej następującym wyposażeniem przez
okres  remontu,  które  następnie  zostanie  zamontowane  w  Kuchni  Centralnej  Zamawiającego.
Wyposażenie to stanowi własność Wykonawcy:
 2 sztuki – waga elektroniczna (legalizowana),
 1 sztuka – autoklawu,
 1 sztuka – aparat Kocha,
 8 sztuk – kotłów warzelnych o pojemności 250 l – 300 l (gazowych),
 3 sztuki – patelni elektrycznych,
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 2 sztuki – piekarniki elektryczne,
 1 sztuka – piec konwekcyjny,
 2 sztuki – robotów kuchennych,
 2 sztuki – maszyn do mięsa,
 2 sztuki – maszyn wieloczynnościowych do rozdrabniania warzyw,
  2 sztuki – mikserów,
  3 sztuki – zamrażarek,
  5 sztuk – lodówek,
  8 sztuk – stołów roboczych,
  2 sztuki – wag dziesiętnych (legalizowanych),
 4 sztuki – myjni do naczyń, których proces technologiczny umożliwia wysterylizowanie mytych

naczyń w temp. skutecznie niszcząc wszelkie mikroorganizmy, w tym 1 szt. w kuchence - 
Oddział Dermatologiczny i 1 sztuki w kuchence - Oddział Obserwacyjno – Zakaźny,

 1 sztuka – urządzenie do obierania ziemniaków,
 Min. 6 zestawów – profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości pomieszczeń kuchennych,
 Inny drobny kuchenny sprzęt AGD,
 Minimum 11 wózków bemarowych.

AD.3.  Utrzymanie  czystości  w  zakresie  strefy  białej,  strefy  szarej,  terenów  zewnętrznych  i
terenów zielonych

1. Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie  usług  polegających  na  utrzymaniu  czystości  Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Świadczenie usług czystości obejmuje:
a. Utrzymanie czystości w obiektach szpitalnych – strefa „biała” i „szara”
b. Utrzymanie czystości na zewnątrz obiektów szpitalnych
c. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w tym  koszenie traw

Ogółem powierzchnia pozioma do sprzątania w budynkach Szpitala wynosi 21 469  m²
 powierzchnia pozioma (sprzątanie zwykłe – strefa szara) – 7 096 m²
 powierzchnia pozioma szpitalna (strefa biała) – 14 373 m²
 powierzchnia zewnętrzna (dróg, chodników, parkingów) – 2 ha
 powierzchnia terenów zielonych – 2 ha
Szczegółowe  zestawienie  powierzchni  przewidzianej  do  świadczenia  usług  w  poszczególnych
budynkach stanowi załącznik nr 1.14. do SIWZ.

Sprzątanie obejmuje: mycie lub mycie i dezynfekcję codziennie oraz wg potrzeb (oraz inne czynności
zgodnie z wykazami)

UWAGA:
a) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  okresowego  zmniejszania  czyszczonych  powierzchni  w

przypadku  remontów  lub  innych  przyczyn  powodujących  wyłączenie  danej  powierzchni  
z czasowego użytkowania.

b)  Zamawiający  może  wyłączyć  z  utrzymania  czystości  część  powierzchni  wewnątrz  budynków
Szpitalnych.  O zamiarze wyłączenia części  powierzchni  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na
piśmie .

c)  Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększania lub  zmniejszania zakresu usług  z przyczyn
organizacyjnych wynikających z procesu restrukturyzacji Zamawiającego.

2. Wymagania ogólne i sanitarno – epidemiologiczne.

2.1.  Świadczenie  usług odbywać  się  będzie  własnymi  pracownikami,  własnym sprzętem,  własnymi
środkami czystości oraz preparatami dezynfekującymi Wykonawcy. W przypadku usługi dla oddziałów
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SOR,  Bloku  Operacyjnego,  OAiIT,  Sal  porodowych  i  cięć  cesarskich,  Noworodków,  Centralnej
Sterylizacja, usługę tę wykonywać będą stali pracownicy.

Środowisko Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego podzielono na trzy obszary oraz strefy
higieniczne:
a) Obszar medyczny – STREFA BIAŁA – dezynfekcja okresowa i ciągła
b) Obszar techniczny – STREFA SZARA – poziom czystości fizycznej.
c)  Administracyjno-gospodarczy –  STREFA SZARA –  poziom czystości  fizycznej,  dezynfekcja  na

żądanie w odniesieniu do wybranych pomieszczeń gospodarczych z otoczeniem.

W ramach obszaru medycznego (STREFA BIAŁA) – wydzielono cztery strefy sanitarne.
Strefa I – „ciągłej czystości” (magazyny materiałów sterylnych, magazyny zasobów czystych, boksy
jałowe) - wysoki poziom czystości fizycznej i bakteriologicznej – dezynfekcja ciągła.
Strefa  II –  „ogólnej  czystości  medycznej”  (sale  chorych,  komunikacje  wewnętrzne,  pomieszczenia
oddziałów zabiegowych, nie zabiegowych, gabinety w których wykonuje się zabiegi nieinwazyjne itp.) -
dezynfekcja okresowa, bieżąca wg potrzeb.
Strefa  III –  „czystości  zmiennej”  (blok  operacyjny*,  sale  porodowe*,  centralna  sterylizatornia*,
Oddział Noworodków*, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii*, Odcinki wzmożonego nadzoru,
Oddział Obserwacyjno Zakaźny z Pododdziałem, gabinety zabiegowe, opatrunkowe, izolatki, separatki,
sale pooperacyjne – dezynfekcja ciągła, w większości wysokiego stopnia.
Uwaga „*” – oznacza: pomieszczenia wymagające utrzymania najwyższego poziomu higieny oraz
czystości bakteriologicznej.
Strefa IV – „ciągłego skażenia” (pomieszczenia higieniczno –sanitarne, brudowniki, składy brudne) –
dezynfekcja ciągła.

Szczegółowy sposób utrzymania czystości zawiera :
a) Załącznik  nr  1.15.  do  SIWZ -  Wykaz  czynności  wchodzących  w  skład  kompleksowego

utrzymania czystości  w Szpitalu - STREFA BIAŁA wraz z planem mycia i dezynfekcji Bloków
Operacyjnych i sal zabiegowych.

b) Załącznik nr 1.16. do SIWZ - wykaz obiektów do sprzątania w STREFIE BIAŁEJ z podziałem na
odcinki.

c) Załącznik  nr  1.17.  do  SIWZ -  Wykaz  czynności  wchodzących  w  skład  kompleksowego
utrzymania czystości – STREFA SZARA.

d) Załącznik nr 1.18. do SIWZ – wykaz pomieszczeń do sprzątania w STREFIE SZAREJ.
e) Załącznik nr 1.19. do SIWZ – Wykaz terenów i utrzymanie czystości na zewnątrz obiektów.
f) Załącznik nr 1.20. do SIWZ – Pielęgnacja terenów zielonych.
g) Załącznik nr 1.1. do SIWZ – Plan terenu Szpitala z zaznaczeniem obiektów i terenów zielonych.

2.2.  Preparaty  dezynfekujące  muszą  posiadać  wpis/zgłoszenie/powiadomienie  do  Rejestru
prowadzonego  przez  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów Medycznych  i
Produktów Biobójczych,  zgodnie  z  wymogami  sanitarno  –  epidemiologicznymi  obowiązującymi  w
podmiocie leczniczym.
Emulsja/ mydło w płynie musi posiadać potwierdzenie przekazania informacji o kosmetyku do Portalu
Zgłoszenia Produktów Kosmetycznych CPNP.
Środki czystości i higieny, preparaty dezynfekcyjne używane do świadczenia usługi we wszystkich
oddziałach/komórkach Szpitala winny być zatwierdzone przez Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  zestawienie  preparatów  
i  środków,  które  będzie  używał  do  mycia  i  dezynfekcji.  Wykaz  ten  należy  sporządzić  wg.  wzoru
stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

2.3. Oferent musi być wyposażony w dostateczną ilość i  odpowiedni rodzaj sprzętu niezbędnego do
wykonywania przedmiotu zamówienia, między innymi:

a) Dotyczy utrzymania czystości w Szpitalu (strefa „biała” i „szara”):
1/ Wózki do mycia i dezynfekcji (specjalistyczne dla strefy III preferowane w systemie zamkniętym) –
min.70 szt.,
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2/ Wózki do transportu odpadów komunalnych i medycznych (zamykane) – min. 4 szt. (dużych 1,1 m 3)
zamykanych przy wydzielonej ekipie transportowej,
3/ Maszyny do dezynfekcji parą – min. 2 szt.,
4/ Maszyny do szorowania dużych i małych powierzchni – min. 3 szt.,
5/ Mobilne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń przy użyciu  nadtlenku wodoru (spektrum B, Tbc, V,
S  (Clostridium)),  bezpieczne  dla  sprzętu  elektronicznego.  Proces  dekontaminacji  winien  być
dokumentowany.  Aparat  po  zakończonym  procesie  dekontaminacji  zapewnia  bezpieczne  usuwanie
nadtlenku wodoru z poddawanego dekontaminacji pomieszczenia.
6/ Polerki,
7/ Odkurzacze do zbierania na mokro i sucho,
8/ Systemy do „mopowania”,
9/ Inne.
UWAGA: Wykonawca winien zabezpieczyć pranie, dezynfekcję i suszenie „mopów” i ścierek – we
własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi wymogami.

b) Dotyczy utrzymania czystości na zewnątrz Szpitala:
1/ Ciągnik z osprzętem (pług) – min. 1 szt.,
2/ Dmuchawa do liści – min. 1 szt.,
3/ Koliby dwukołowe – min. 4 szt.,
4/ Taczki – min. 3 szt.,
5/ Nożyce spalinowe do żywopłotu – min. 1 szt.,
6/ Drobny sprzęt podręczny (miotły, grabie, szufle, łopaty, widły, nożyce ręczne i inne).
7/Kosiarki spalinowe/kosy spalinowe do koszenia traw minimum 2 sztuki

Ilość osób sprzątających powinna być ściśle dostosowana do wielkości i potrzeb oddziałów/ komórek
organizacyjnych  -  minimum  1  osoba  na  jeden  odcinek  oddziału/komórki  organizacyjnej.  Wykaz
obiektów do sprzątania w STREFIE BIAŁEJ z podziałem na odcinki stanowi załącznik 1.16. do SIWZ.
Osoby wykonujące usługę utrzymania  czystości  w Oddziałach Anestezjologii  i  Intensywnej Terapii,
Noworodków, Bloku Operacyjnymi, Centralnej Sterylizacji, SOR nie mogą być przesuwane do pracy w
innych  komórkach.  Pracownicy  Wykonawcy  wykonujący   usługę  utrzymania  czystości  nie  mogą
wykonywać usług żywieniowych ani być do nich oddelegowywani i odwrotnie.

3. Pozostałe wymagania.

3.1. Usługa utrzymania czystości będzie świadczona w zależności od specyfiki oddziałów:
W  części  białej  w  godz.  6:00-18:00  lub  6:30-18:30,  za  wyjątkiem  Bloku  Operacyjnego,  Traktu
Porodowego, Sali Cięć, SOR (usługa całodobowa), a od 18:00 lub 18:30 należy zapewnić stały serwis
dla  komórek  organizacyjnych  całego  Szpitala  –  minimum  trzema  pracownikami  Wykonawcy.
Pracownicy  serwisowi  winni  codziennie  po  godz.  18:00/18.30  dokonać  obchodu  po  wszystkich
Oddziałach  celem  wykonania  potrzebnych  usług  oraz  wykonywać  te  usługi  na  każde  wezwanie
Zamawiającego.
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o miejscu i sposobie kontaktu z pracownikami serwisowymi.
W części  szarej  Wykonawca  zapewni  wykonywanie  usługi  tak,  by całą  dobę  utrzymać  porządek i
czystość.

3.2. Wykonawca winien świadczyć usługi łącznie z dniami wolnymi od pracy (sobota, niedziela i dni
świąteczne).

3.3. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowego utrzymania czystości zgodnie z
wymogami w placówkach podmiotu leczniczego.

3.4. Wykonawca musi być wyposażony w dostateczną ilość odpowiednich wózków serwisowych do
mycia i dezynfekcji, wózków transportowych (odpady) środków myjących, dezynfekcyjnych, „mopów”,
ściereczek wielorazowych (poddawanych dezynfekcji i praniu), ściereczek jednorazowych  itd.
Wykonawca zapewni ekipę transportową do usuwania odpadów z oddziałów Szpitala – min. 3 osoby.
Usuwanie odpadów dwa razy dziennie w godzinach do uzgodnienia i wg potrzeb
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3.5. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowej segregacji (z uwzględnieniem
kolorystyki worków), transportu oraz przygotowywania do utylizacji odpadów medycznych .

3.6. Wykonawca obowiązany jest do stałego uzupełniania zgodnie z potrzebami:
a.  dozowników ściennych,  pojemników i  wkładów na emulsje/mydło w płynie,  ręczniki  papierowe,
papier  toaletowy,  odpady  medyczne  zakaźne,  specjalne  i  pozostałe  (worki  foliowe  zróżnicowane
kolorystycznie wg. obowiązujących wymogów),
b.  Kubły pedałowe na odpady medyczne o charakterze zakaźnym o pojemności średniej od 60 l do 120 l,
c.  Kubły  pedałowe lub uchylne z pokrywą na odpady pozostałe,
d.  Kosze parkowe,
e.  Wycieraczki na zewnątrz i wewnątrz budynków (wg potrzeb),
Wykaz ilości pojemników, dozowników na emulsje/mydło, podajników na papier i ręczniki, kubłów,
koszy, wycieraczek stanowi załącznik nr 1.21. do SIWZ.
Załącznik  1.22. do  SIWZ zawiera  natomiast  szczegółowy  wykaz  pojemników,  dozowników  i
podajników na poszczególnych oddziałach.

Zaopatrzenie  w środki dezynfekcyjne (do dezynfekcji powierzchni), emulsje/mydło w płynie, ręczniki
papierowe, papier toaletowy, worki na odpady, (pojemniki na odpady) leży w gestii Wykonawcy.

3.7. Worki foliowe (dostosowane do obowiązujących wymogów) winny być odpowiedniego rodzaju -
na odpady skażone w kolorze czerwonym, odpady specjalne (szkodliwe dla  środowiska)  w kolorze
żółtym, odpady medyczne pozostałe w kolorze niebieskim lub innym uzgodnionym, surowce wtórne w
kolorze czarnym.

3.8  Ręczniki  jednorazowe –  wkładka  ZZ,  kolor  biały –  nasycenie  bieli  min.  85%,  gramatura  min.
28g/m2, technika wykonania – 1do 2 warstw celulozy, wymiary min. 22 cm - max. 24 cm

3.9. Emulsja/Mydło o neutralnym pH dla skóry, nie drażniące, nie alergizujące, typu Farena, Manisoft,
Lifosan. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może zaproponować inne emulsje/mydła o podobnych
właściwościach.

W ramach usługi Wykonawca winien zapewnić również preparaty do myjek-dezynfektorów do kaczek i
basenów. Zamawiający aktualnie posiada 22 myjki-dezynfektory. 

3.10. Zaopatrzenie  w środki do dezynfekcji rąk, emulsja/mydło w płynie dla Bloków Operacyjnych,
pojemniki twardo ścienne na odpady ostre pozostają w gestii Zamawiającego.

3.11. Do  realizacji  usługi  Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  asortyment  wymieniony  
w  załączniku  nr 1.22.  do  SIWZ Wykaz  ilości  pojemników,  dozowników i  podajników na  papier,
kubłów, koszy, wycieraczek. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania uzupełnień na bieżąco wg
potrzeb  (uzupełnienia  wymaga  ok.  200  szt.  kubłów  pedałowych  na  odpady zakaźne).  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  zamontowania  brakujących  ilości  pojemników,  dozowników,
podajników,  kubłów,  koszy oraz  ich  wymiany w przypadku  ich  zniszczenia  lub  uszkodzenia.  Przy
wymianie dozowników na mydło/emulsje należy wymienić je na dozowniki bez dotyku dłoni.
UWAGA:  Po zrealizowaniu umowy pojemniki, dozowniki, podajniki, wycieraczki, kubły, kosze i
pozostały ww asortyment  staje się własnością Zamawiającego.

3.12.  Sposób  i  czas  wykonywania  usługi  należy  uzgodnić  z  Pielęgniarkami  Oddziałowymi  lub
kierownikami komórek organizacyjnych.

3.13. Wykonawca zobowiązany jest  posiadać opracowane procedury w zakresie świadczonej usługi
utrzymania  czystości  (np.  przygotowanie  roztworów dezynfekcyjnych,  mycie  i  dezynfekcja  dużych
powierzchni, postępowania z czystymi i brudnymi mopami, postępowanie ze sprzętem do sprzątania
itd). Procedury winny być zatwierdzone przez Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych.   

3.14.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wyposażenia  pracowników  w  jednolite  ubrania  robocze  z
widocznymi elementami identyfikacyjnymi. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania
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zasad  higieny  i  czystości,  właściwego  przygotowania  rąk  (bez  biżuterii,  krótko  obciętych  nie
wymalowanych paznokci).

3.15. Wykonawca zobowiązany jest do stałego szkolenia pracowników wykonujących usługi utrzymania
czystości oraz do sprawowania stałego nadzoru nad jakością wykonywanych usług. Do sprawowania
nadzoru Zamawiający wymaga  min.  3  osób brygadzistek  posiadających min.  roczne doświadczenie
pracy na takim stanowisku w Szpitalu o podobnym profilu i wielkości.

3.16. Zamawiający wymaga w razie potrzeby wykonania dezynfekcji pomieszczeń Szpitala przy użyciu
nadtlenku wodoru, potrzebę wykonania usługi zleca Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych/Kadra Kierownicza
Oddziału. Usługa dekontaminacji winna być rozpoczęta nie później niż 24 godz. od daty zgłoszenia.
Pracownik wykonujący proces dekontaminacji ma obowiązek sporządzenia protokołu i dostarczenia go
do Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych po zakończeniu procesu.

3.17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług przed organami kontroli
zewnętrznej np. PIS i wewnętrznej.

3.18.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  zgłoszenia  w  każdym  czasie  zastrzeżeń  co  do  osób
przewidzianych  przez  Wykonawcę  do  świadczenia  usługi  utrzymania  czystości.  W takim wypadku
Wykonawca zaproponuje inne osoby do wykonywania usług.

3.19.  Zamawiający ma  prawo  do  kontrolowania  sposobu  wykonywania  usług  w  każdym terminie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wdrożenia nowych metod kontroli jakości usługi przez
cały okres obowiązywania umowy. W ramach kontroli jakości  świadczonej usługi Zamawiający
zastrzega  sobie  prawo  do  wykonywania  badań  mikrobiologicznych  czystościowych
sprawdzających skuteczność wykonywanej usługi (np. mycia/dezynfekcji) na koszt Wykonawcy.

3.20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie w obiektach na czas wykonywania usługi.

3.21. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do bieżących zaleceń Zespołu d/s zakażeń szpitalnych
a  w  szczególności  Pielęgniarki  Epidemiologicznej,  Ordynatora,  Pielęgniarki  Oddziałowej  oraz
dyżurnego personelu medycznego.

3.22.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  reagowania  na  zmiany  zasad  
i  zaleceń sanitarnych dotyczących np. dezynfekcji  sprzętu,  pomieszczeń,  zasad postępowania z
materiałem  skażonym,  zmiany  środków  myjąco-dezynfekujących,  dezynfekujących  i  innych
postępowań normujących wykonanie przedmiotu umowy.

3.23.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  powierzenia  wykonywania  przedmiotu  umowy  osobom,
właściwie  przygotowanym  do  prawidłowego  wykonywania  powierzonych  zadań  (dotyczy  również
kadry  nadzorującej  Wykonawcy),  które  muszą  być  przeszkolone  w  zakresie  standardów  higieny
szpitalnej, BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz muszą posiadać obowiązujące badania, szczepienia
ochronne oraz kwalifikacje.

3.24. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia w sposób trwały i niezmywalny: kubłów na odpady
medyczne, worków z odpadami - kodami identyfikacyjnymi

3.26.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  powierzchni  mokrej  i  śliskiej  poprzez
oznakowanie tych miejsc i założenie zewnętrznych nakładek antypoślizgowych.

4.  Zasady korzystania z pomieszczeń Zamawiającego:

1. W celu realizacji zamówienia Szpital odda Wykonawcy w najem pomieszczenia usytuowane na 
terenie Szpitala o powierzchni:
 Schowek w Budynku Działu Technicznego (piwnica) o powierzchni 4,44 m2,
 Pakamera koło Pawilonu F (Oddział II Wewnętrzny) o powierzchni 10,8 m2,
 Pakamera koło Pawilonu F (Oddział II Wewnętrzny) o powierzchni 8,23 m2,
 Pomieszczenia szatni koło „Diagnostyka” – tunel o powierzchni 17,39 m2,
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 Pomieszczenia po magazynie środków chemicznych w tunelu pod Pawilonem F o powierzchni 
11,39 m2,

 Pomieszczenia w tunelu (Pawilon E) po magazynie medycznym o powierzchni 66,4 m2,
 Pomieszczenie koło Dyrekcji – skład porządkowy o powierzchni 2,52 m2,
 Pomieszczenie – Dział Techniczny – Placowi o  powierzchni 15,00 m2.  

Ogólna powierzchnia  pomieszczeń wynosi 136,17 m2

Z tytułu  najmu  Wykonawca  będzie  płacił  Zamawiającemu  czynsz  w  wysokości  netto  13,50  zł/m2

najmowanej powierzchni.
Wszystkie  pomieszczenia  wykazane powyżej  nie  posiadają  opomiarowania  mediów,  koszty mediów
będą Wykonawcy naliczane ryczałtowo od 1 m2 najmowanej powierzchni.

2. Pomieszczenia posiadają następujące media:
a/ Woda zimna i ciepła,
b/ Energia elektryczna,
c/ Energia cieplna,
d/ Korzystanie z wewnętrznej sieci telefonicznej,
e/ Korzystanie z dźwigu

3. Pomieszczenia zostaną wynajęte Wykonawcy wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia
publicznego.  Jeżeli  Wykonawca zamierza wykorzystywać pomieszczenia na inne cele,  musi  on
uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania  pomieszczeń w stanie nie pogorszonym w tym do
przeprowadzenia bieżących remontów i konserwacji przez cały okres obowiązywania umowy we
własnym zakresie i na własny koszt.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dbać o zabezpieczenie przedmiotu najmu przed kradzieżą, pożarem i
zalaniem.

6. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykorzystania  udostępnionych  pomieszczeń  z  należytą
starannością i zgodnie z przepisami właściwymi dla realizowanego zamówienia, ponosić będzie
odpowiedzialność  za  stan  techniczny  udostępnionych  pomieszczeń,  także  przed  organami
kontrolnymi.

7. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu pomieszczeń w
stanie  niepogorszonym.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzania  w  obecności
Wykonawcy lub jego przedstawiciela okresowych kontroli przedmiotu najmu.

8. Pomieszczenia  opisane w pkt.  1 zostaną oddane w najem Wykonawcy,  którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza,  na czas oznaczony odpowiadający długością okresowi, na  jaki
zostanie zawarta umowa utrzymania czystości.

9. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  ponoszenia  kosztów  eksploatacyjnych  wynajmowanych
pomieszczeń określonych w pkt. 1.
Wysokość ryczałtów ustalona zostanie w oparciu o przewidywane zużycie mediów. Stawki ryczałtu
z wybranym Wykonawcą ostatecznie określone zostaną na dzień podpisania umowy,  zgodnie z
cenami, które będą wówczas obowiązywać.

10. Koszty związane z eksploatacją pomieszczeń obciążają Wykonawcę. Aktualne miesięczne stawki
opłat wynoszą:
 za wywóz odpadów komunalnych (w ilości 5 m3) – opłata 66,14 zł/m3 netto + VAT,
 za korzystanie z wewnętrznej sieci telefonicznej (nr tel. 258) – stała opłata abonamentowa 40,00

zł netto,
 za centralne ogrzewanie (za powierzchnię 136,17 m2) – opłata 4,70 zł netto za 1m2 powierzchni

ogrzewanej,
 za wodę ciepłą (w ilości 168,41 m3) – opłata 16,09 zł/m3 netto,
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 za wodę zimną (w ilości 168,40 m3) – opłata 3,62 zł/m3 netto,
 za ścieki (w ilości 336,81 m3) – opłata 5,22 zł/m3 netto,
 za energię elektryczną (ryczałt miesięczny za 150 kWh) – opłata składa się z dwóch elementów:

opłata  stała  za  zużytą  energię  0,2378  zł  netto/1kWh  +  opłata  zmienna  za  przesył  energii
elektrycznej w zakresie od 0,1001 zł do 0,2000 zł netto /1kWh,

 za utrzymanie windy:
- za dozór techniczny – opłata raz w roku 500,00 zł netto,
- za konserwację – opłata co miesiąc 500,00 zł netto

Wskazane powyżej opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

11. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  wysokości  opłat  za  dostarczane  media  
w przypadku zmiany cen usług świadczonych Wynajmującemu  przez dostawców mediów lub w
przypadku zmiany stawki podatku VAT, należnego od sprzedaży mediów.
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