
Załącznik nr  3 do SIWZ
z dnia 09.09.2008 r.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DOZORU 
(projekt)

zawarta  w  dniu  .........................  2008  r.  w  Krakowie  pomiędzy  Szpitalem 
Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66,  31-913  Kraków,  wpisanym  do  Rejestru 
Stowarzyszeń,  innych organizacji  społecznych i  zawodowych,  fundacji,  publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, 
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035552, NIP 
678-26-80-028, zwanym dalej „Zamawiającym", w imieniu i na rzecz którego działa:

a

wpisaną  do  Rejestru/  ewidencji  ..................................................................  prowadzonego 
przez  ................................  pod  numerem  .......................................,  NIP   .......................................... 
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu i na rzecz której działa/ją:
...................................................................
...................................................................

§ 1

Zawarcie  umowy następuje  w wyniku  przeprowadzenia  przez  Zamawiającego  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  (ZP  30/2008) 
zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655)

§ 2

Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o „Szpitalu” rozumie się przez to Szpital Specjalistyczny 
im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 3

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  świadczenie  usług  całodobowego  dozoru  obiektów 
Szpitala, zgodnie z ofertą przetargową z dnia .................................. .

2. Plan terenu Szpitala określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Wykaz budynków, pomieszczeń oraz terenu na zewnątrz Szpitala  podlegających dozorowi 

określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 4

1. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy związanych ze świadczeniem usług dozoru 
    określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do obsady stanowisk strażników i strażników nocnych w 
    uzgodnieniu z Zamawiającym.
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§ 5

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia zakresu usług stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy z przyczyn organizacyjnych. 

2. Zmniejszenie zakresu usług, o którym mowa w ust. 1 następować będzie z zachowaniem 1 
miesięcznego  okresu  wypowiedzenia,  którego  koniec  przypadać  będzie  na  ostatni  dzień 
miesiąca kalendarzowego.  

§ 6
 
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  kontroli  prawidłowości  świadczenia  usług  dozoru. 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wszelkich danych i pomieszczeń niezbędnych 
do przeprowadzenia kontroli.  Zamawiającemu przysługują uprawnienia do wydawania zaleceń 
pokontrolnych.

ZASADY ROZLICZEŃ Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG DOZORU

§ 7

1. Strony ustalają , że wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Wykonawcę usług dozoru bez 
uwzględnienia podatku VAT wynosić będzie ..................... zł (słownie  ........................złotych) 
miesięcznie.

2. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  1,  powiększane będzie  o podatek VAT zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.

3. Strony ustalają  ,  że wynagrodzenie  z tytułu świadczenie przez Wykonawcę usług dozoru  
z  uwzględnieniem  podatku  VAT  wynosi  w  dniu  zawarcia  umowy   .....................  zł 
(słownie  ........................złotych ) miesięcznie.

4. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  ze 
świadczeniem usług dozoru łącznie z kosztami materiałowymi.

§ 8

1. Okresem  rozliczeniowym  z  tytułu  świadczonych  przez  Wykonawcę  usług  dozoru  będzie 
miesiąc kalendarzowy.

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

3. Termin zapłaty  wynagrodzenia za świadczenie usług dozoru strony ustalają na ... ( min. 30) 
dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury , o której mowa w ust. 2.

4. Należności  płatne  będą  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany  
w wystawianych przez niego fakturach VAT.

§ 9

1. Wartość przedmiotu umowy w dniu jej zawarcia, ustalona w oparciu o postanowienia § 7 ust. 
1  i  § 21  ust.  1,  wynosi  bez  uwzględnienia  podatku  VAT  ......................  zł 
(słownie: ....................... złotych ).

2. Wartość przedmiotu umowy w dniu jej zawarcia, ustalona w oparciu o postanowienia § 7 ust. 
3  i  § 21  ust.  1,  wynosi  z  uwzględnieniem  podatku  VAT  ......................  zł 
(słownie: ....................... złotych ).
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§ 10

1.   Wykonawca gwarantuje niezmienność cen wskazanych w § 7, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.   Wykonawcy przysługuje  możliwość waloryzacji cen wskazanych w § 7 w oparciu o wskaźnik 

odzwierciedlający stopień wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
3.  Jeżeli  Wykonawca   zamierza  dokonać  waloryzacji  powinien  o  tym zawiadomić  na  piśmie 

Zamawiającego. Pismo powinno zawierać uzasadnienie zmiany ceny.
4. Waloryzacja cen zgodna z postanowieniami ust. 2 nie stanowi zmiany treści umowy.

ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO

§ 11

Zamawiający  zobowiązuje  się  do  udostępnienia  Wykonawcy,  na  podstawie  odrębnej  umowy 
użyczenia, pomieszczeń Szpitala niezbędnych do zorganizowania  świadczenia usług dozoru. 

§ 12

1. Pomieszczenia  Zamawiającego  udostępnione  zostają  Wykonawcy  w  celu  realizacji  usług 
będących  przedmiotem  niniejszej  umowy.  Jeżeli  Wykonawca  zamierza  wykorzystywać 
pomieszczenia na inne cele to musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego.

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

§ 13

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

§ 14

1. 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.

2. 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 w 
przypadku  dotrzymania  warunku  określonego  w  §  21  ust.  1  niniejszej  umowy  
z  zastrzeżeniem,  iż  nie  dotyczy  to  rozwiązania  umowy  w  przypadku  określonym  
w § 22 niniejszej umowy.

§ 15

Szczegółowe  zasady  rozliczeń  z  tytułu  kosztów  eksploatacyjnych  pomieszczeń  oraz  stawki  
za media określone  zostaną w umowie, o której mowa w § 11.
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SPRAWY PRACOWNICZE

§ 16

1. Wykonawca  przejmuje  na  zasadzie  art.  231 Kodeksu  pracy  8  byłych  pracowników 
Zamawiającego (przejętych w tym trybie przez dotychczasowego wykonawcę usług dozoru 
„SOLD S. A.”)

2. Za  zobowiązania  wynikające  ze  stosunków  pracy  z  wskazanymi  w  ust.  1  pracownikami, 
powstałe przed dniem zawarcia niniejszej umowy (tj. przed dniem przejścia części zakładu 
pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art.  231 Kodeksu pracy),  Wykonawca ponosić 
będzie  solidarną  odpowiedzialność  wraz  z  dotychczasowym  wykonawcą  usług  dozoru 
„SOLD S. A.” (dotychczasowym pracodawcą).

3. Z dniem zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przejmie od dotychczasowego wykonawcy 
usług dozoru „SOLD S.A.” akta osobowe wskazanych w ust. 1 pracowników, wraz z całą 
dotyczącą ich dokumentacją pracowniczą, protokołem zdawczo-odbiorczym.

4. Na stanowiskach pracy związanych ze świadczeniem na rzecz Zamawiającego usług dozoru, 
Wykonawca  zobowiązuje  się  nie  zatrudniać  pracowników  na  czas  dłuższy  niż  okres 
obowiązywania  niniejszej  umowy.  Powyższe  ograniczenie  nie  dotyczy  pracowników,  o 
których mowa w ust. 1.

5. W  przypadku  nie  zatrudnienia  pracowników  w  trybie  określonym  w  ust.  1  Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia Zamawiającemu kosztów rozwiązania umów o pracę z tymi 
pracownikami  oraz  wszelkich  kosztów  związanych  z  ustaniem  stosunku  pracy  ww. 
pracowników, jeżeli Zamawiający takie koszty poniesie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU REALIZACJI NINIEJSZEJ UMOWY.

§ 17

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

§ 18

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 od § 3 do § 4.

§ 19
  
1. Niezależnie  od  postanowień  paragrafów  poprzedzających  strony  ustalają  odszkodowanie  

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy,  

o której mowa w § 9 ust. 2, w przypadku gdy odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego 
stronie.
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3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy,  
o którym mowa  w  § 9  ust.  2,  w przypadku stwierdzenia  przez Zamawiającego istotnego 
naruszenia obowiązków określonych w § 3 i § 4 niniejszej umowy lub niewykonania zalecenia 
pokontrolnego, o którym mowa w § 6.

4. Zamawiający  może  na  zasadach  ogólnych  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego 
wysokość kar umownych.

§ 20

1. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu 
prowadzonej działalności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia wskazanego w ust. 1 przez cały 
okres obowiązywania umowy.

3. Załącznikiem  do  niniejszej  umowy  jest  polisa  ubezpieczeniowa  lub  inny  dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest  ubezpieczony (załącznik nr 5).

4. 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.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony od dnia .........2008 r. do dnia ........2009 r. 
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 niniejszej umowy każda ze stron może ją rozwiązać 

za  uprzednim  3  miesięcznym  okresem  wypowiedzenia,  którego  ostatni  dzień  przypada  
na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 22

Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  oraz 
naliczenia kary umownej obliczonej jak w § 19 ust. 2 w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  nie  usunie  uchybień 
opisanych w § 19 ust. 3 niniejszej umowy;

2) stwierdzenia  przez  Zamawiającego  powtarzania  się  ze  strony  Wykonawcy  uchybień 
opisanych w § 19 ust. 3 niniejszej umowy:

3) nie przedstawienia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej w terminie,  określonym w 
§ 20 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 23

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.
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§ 24

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.

§ 25

1. Do kontaktów i  przekazywania  uwag wynikających  z realizacji  niniejszej  umowy ze strony 
Wykonawcy wyznaczony został................................

2. Stały  i  bezpośredni  kontakt  z  Wykonawcą  ze  strony  Zamawiającego  będzie  utrzymywał 
Koordynator Sekcji Gospodarczej.

§ 26

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 27

Wszelkie  spory,  jakie  mogą  powstać  w  wyniku  realizacji  niniejszej  umowy,  strony  poddają 
rozstrzygnięciom sądom powszechnym  właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu pracy.

§ 29

Załącznikami do niniejszej umowy są:
1/ plan terenu Szpitala - załącznik. nr 1;
2/ wykaz budynków, pomieszczeń oraz terenu na zewnątrz Szpitala podlegających dozorowi – 

załącznik nr 2;
3/ szczegółowy zakres obowiązków  portierów i dozorców nocnych – załącznik nr 3;
4/ protokół zdawczo – odbiorczy pomieszczeń – załącznik nr 4;
5/ polisa ubezpieczeniowa wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia -załącznik nr 5,

§ 30

Umowa  zostaje  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  których  jeden 
otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 1 do umowy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ  BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ ORAZ TERENU NA ZEWNĄTRZ SZPITALA 
PODLEGAJĄCYCH DOZOROWI

  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 Oddziału Wewnętrznego II
- wejście koło Izby Przyjęć Oddziału Gin. – Położn. – Noworodkowego (Pawilon E)
- wejście koło Oddziału Wewnętrznego I i III (Pawilon A-1)
- 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
Świetlica
Pomieszczenia przylegające do oddziałów

- budynek Oddziału Pomocy Doraźnej (Pawilon A)
- brama przylegająca do Małopolskiej Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- budynek Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Dzieci i Dorosłych oraz Dermatologii
- budynek Dezynfektorni
- budynek Pracowni  Anatomopatologicznej
- brama w ogrodzeniu koło Pracowni Anatomopatologicznej
- budynek i  brama „ starej portierni”
- budynek i wejście przy nowej portierni
- budynek byłej Pralni i Kuchni (Archiwum Medyczne) oraz Stolarni
- budynek Działu Technicznego i Stacji Uzdatniania Wody
- budynek Kotłowni
- budynek Oddziału Otolaryngologii i Okulistyki, os. Młodości 10
- pomieszczenia magazynowe koło Oddziału Wewnętrznego II (wiaty)
- rampa tlenowa, zbiornik tlenu

8



Załącznik nr 3 do umowy

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY
   
 Dozór obiektów pełniony będzie codziennie:

S t r a ż n i c y 

* Wartownia R –  brama wjazdowa karetek – całodobowo 
* Portiernia w budynku głównym I Piętro (Pawilon C) – całodobowo 
* Portiernia Oddziału Laryngologii i Okulistyki – całodobowo 
* Portiernia Oddziału Obserwacyjno –  Zakaźnego Dorosłych i Dzieci - od 7.00 do 22.00

     * Portiernia Oddziału Dermatologii – od 7.00 do 19.00

S t r a ż n i c y    n o c n i 

- praca w godz. od 20.00 do 6.00

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

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

2.   Udzielanie informacji.
3. Czuwanie,  aby  na  teren  obiektu  nie  wchodziły  osoby  nieuprawnione  oraz  nie  wjeżdżały  inne 

samochody.
4. Czuwanie  i  przestrzeganie,  aby  mienie  Zamawiającego  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. Zatrzymywanie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
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 do książki raportów meldunku o odbytej służbie.
11. 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, Oddział 
Otolaryngologii i Oddział Okulistyki należy:

1. Obsługa wejścia (wydawanie kluczy i ich odbiór, zamykanie bram).
2. Udzielanie informacji interesantom.
3. Czuwanie i przestrzeganie, aby na teren obiektu nie wchodziły osoby nieuprawnione.
4. Dopilnowywanie, aby osoby wchodzące do budynków Szpitala posiadały ochraniacze na obuwie.
5. Czuwanie i przestrzeganie, aby mienie kontrolowanego obiektu nie było wynoszone i wywożone 

bez zezwolenia Dyrekcji Szpitala.
6. Zapalanie i gaszenie świateł wewnątrz budynku.
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. Zatrzymywanie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, a 

także chronionego mienia.
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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 do książki raportów meldunku 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 Dorosłych i  
Dzieci i Dermatologii należy:

1. Obsługa wejścia (wydawanie kluczy i ich odbiór, zamykanie bram).
2. Udzielanie informacji interesantom.
3. Czuwanie i przestrzeganie, aby na teren obiektu nie wchodziły osoby nieuprawnione.
4. Dopilnowywanie, aby osoby wchodzące do budynków Szpitala posiadały ochraniacze na obuwie.
5. Czuwanie  i  przestrzeganie,  aby  mienie  Zamawiającego  nie  było  wynoszone  i  wywożone  bez 

zezwolenia Dyrekcji Szpitala.
6. Regulowanie ruchu odwiedzających zgodnie z wewnętrznymi przepisami Szpitala w tym zakresie. 
7. Zawiadomienie, 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. Strażnik  zobowiązany  jest  do  zachowania  tajemnicy  służbowej,  przestrzegania  przepisów 

wewnętrznych i porządkowych Szpitala, a w szczególności przepisów p-poż. 
12. Strażnik zobowiązany jest do wpisania do książki raportów meldunku o odbytej służbie.
13. Wykonywanie  innych  czynności  wg  potrzeb  zlecanych  przez  Szpital  nie  objętych  niniejszym 

zakresem.

Do obowiązków   s t r a ż n i k a    n o c n e g o   należy:

1. Wykonywanie patroli w godzinach wieczornych i nocnych na terenie objętym dozorem, minimum 3 
patrole  potwierdzone  elektronicznym  czytnikiem  patrolowania  w  godzinach  uzgodnionych  z 
Zamawiającym.

2. Udzielanie informacji interesantom.
3. 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.

4. Czuwanie i przestrzeganie, aby mienie Zamawiającego nie było wynoszone lub 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. Zatrzymywanie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
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 wpisania meldunku do książki raportów o odbytej 

służbie.
11. W godzinach wieczornych zamykanie bramy w obiektach na terenie Szpitala oraz sprawdzanie 

stanu technicznego obiektów, ogrodzenia, oświetlenia, urządzeń sygnalizacyjnych, a w przypadku 
ich awarii zgłaszanie odpowiednim służbom do naprawy (poprzez wpis do książki uwag).

12. Zapalanie i gaszenie świateł na zewnątrz budynków.
13. Dopilnowywanie,  aby  w  godzinach  nocnych  wejścia  budynków były  zamknięte,  a  do  Szpitala 

wchodził personel dyżurny oraz osoby potrzebujące pomocy.
14. Wykonywanie  innych  czynności  wg  potrzeb  zlecanych  przez  Szpital  nie  objętych  niniejszym 

zakresem.
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