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Zasady współpracy 
 
Niniejszy załącznik ustala zasady współpracy pomiędzy Dzierżawcą Parkingu przy Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, a Wykonawcą wybranym 
w postępowaniu ofertowym na „Całodobową ochronę obiektów, osób i mienia oraz monitorowanie 
terenów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze”. 
 
Ilekroć w niniejszym Załączniku jest mowa o: 
Dzierżawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną wyłonioną w postępowaniu 
przetargowym na dzierżawę parkingu przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała 
w Czerwonej Górze. Obecna umowa na dzierżawę obowiązuje do 06.08.2019 r. 
Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną wyłonioną w postępowaniu 
ofertowym na „Całodobową ochronę obiektów, osób i mienia oraz monitorowanie terenów 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze”. 
 
1. Zamawiający informuje, że system parkingowy, system identyfikacji, sprzęt elektroniczny wraz ze 

szlabanami (wjazd i wyjazd) należą do Dzierżawcy parkingu i wszelkie koszty związane 
z eksploatacją urządzeń pokrywa Dzierżawca parkingu.  

2. Parking czynny jest codziennie w elastycznym czasie pracy. 
3. Strony ustalają nieodpłatne korzystanie z systemu parkingowego w części: systemu identyfikacji 

oraz szlabanów (wjazd i wyjazd) przez Wykonawcę. 
4. Wykonawca będzie korzystał ze szlabanów firmy obsługującej parking poza godzinami pracy 

pracowników parkingu. 
5. Strony zobowiązują się do zapewnienia: 

5.1 obsługi szlabanów, 
5.2 zapewnienia płynności ruchu pojazdów na bramkach wjazdowych i wyjazdowych, szczególnie 

w odniesieniu do karetek pogotowia ratunkowego, 
5.3 zapewnienia bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala pojazdom uprzywilejowanym, dostawcom 

oraz innym pojazdom na polecenie Dyrektora Szpitala. Zasady wjazdu i parkowania na terenie 
Szpitala zawiera „Regulamin dla osób wjeżdżających na teren Szpitala” oraz Zarządzenia 
Dyrektora dołączone do postępowania. 

7. Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego korzystania z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych 
Portierni pracownikom parkingu przez cały okres trwania umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu szkód w infrastrukturze 
Dzierżawcy powstałych na skutek działania pracowników ochrony, które mogą zaistnieć 
w związku z zawartą umową. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz zasady współżycia społecznego. 


