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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Część I 
 

Ochrona i dozór mienia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska  
w Poznaniu 

 
 

Zakres  zamówienia obejmuje: 

 
Fizyczną, bezpośrednią ochronę i dozór mienia Zamawiającego w okresie od 01.04.2018 r. do 

31.03.2020 r.  

Usługa wykonywana będzie: 

 w godzinach od 1500 do 700 w ciągu doby, w dniach pracy Inspektoratu, 

 w systemie 24 godzinnym w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy. 

 w systemie 24 godzinnym w okresie nieobecności pracownika WIOŚ w Poznaniu 

wykonującego obowiązki na portierni, w dniach pracy Inspektoratu, w godzinach od 700 do 

1500. 

 
Minimalny wymiar roboczogodzin bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wynosi 13 528 

roboczogodzin w okresie trwania umowy. 

 
Maksymalny wymiar roboczogodzin bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, wynikający  

z niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego okoliczności (konieczność zastępstwa 

pracownika WIOŚ w Poznaniu, wykonującego obowiązki na portierni w dniach pracy Inspektoratu 

w godzinach od 700 do 1500), wynosi 14 936 roboczogodzin w okresie trwania umowy. 

 
Podstawą do wyliczenia liczby roboczogodzin stanowić będzie faktyczny wymiar przepracowanego 

czasu. 

 
Usługa polegać  będzie na: 

1. Otwieraniu i zamykaniu budynku. 

2. Utrzymywaniu systemu elektronicznej ochrony p-poż:  Telsap System-Telfa  oraz 

systemu rozpoznania ruchu w stanie poprawnego funkcjonowania oraz ich 

konserwacja. Jeżeli jakikolwiek element systemu będzie wymagał wymiany, 

Zamawiający pokryje koszty nowego elementu. Zamawiający nie ponosi żadnych 

innych kosztów związanych z naprawą i konserwacją systemu, w szczególności 

kosztów dojazdu, kosztów naprawy, kosztów przeglądów, itp. 

3. Pełnym przeglądzie instalacji i urządzeń systemów alarmowych – raz w roku  

z przekazaniem pisemnego protokołu Zamawiającemu. 

4. Podejmowaniu działań przez grupę interwencyjną. 
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5. Ochronie życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób przebywających na chronionym 

terenie Zamawiającego. 

6. Prowadzeniu portierni w budynku Inspektoratu w czasie wykonywania usługi w systemie 

całodobowym przez co najmniej jedną osobę bez broni. 

1) Prowadzenie portierni  obejmuje: 

a. wydawanie, przyjmowanie kluczy oraz prowadzenie rejestru o ustalonym 

wzorze, 

b. nadzór nad systemami sygnalizującymi zdarzenia, 

c. łączenie rozmów telefonicznych, 

d. kierowanie interesantów do odpowiednich pracowników Inspektoratu, 

e. zamykanie o godz. 1800 i otwieranie o godz. 545 parkingu w dniach pracy 

Inspektoratu oraz w innych terminach na żądanie pracownika Inspektoratu. 

2) Klucze można wydać pracownikom Inspektoratu, zgodnie z listą, która zostanie 

dostarczona Wykonawcy. 

 

7. Ochronie majątku Zamawiającego. 

1) Ochrona majątku polegać będzie w szczególności na przeciwdziałaniu: 

a. kradzieżom, 

b. włamaniom, 

c. pożarom, 

d. dewastacjom, 

e. zalaniom. 

2) Przeciwdziałanie polegać ma, m.in.: na: 

a. podjęciu odpowiednich do sytuacji czynności przy użyciu sprzętu 

znajdującego się na wyposażeniu Inspektoratu (czynności te wykonuje 

strażnik samodzielnie lub wspólnie z załogą wozu patrolowego), 

b. zawiadomienie odpowiednich służb i straży, 

c. zawiadomienie wskazanych osób spośród pracowników Inspektoratu. 

 

8. Inne warunki świadczenia usługi: 

1) wykonawca zapewnia łączność między swoją siedzibą a budynkiem Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu we własnym zakresie. W tym celu 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dwustronnej łączności pomiędzy 

dyspozytorem centrum monitorowania i pracownikami ochrony fizycznej chroniącymi 

obiekt WIOŚ, która w przypadku zastosowania np. łączności radiowej winna 

obejmować przynajmniej teren Poznania. Winna ona zapewnić sprawną łączność  

w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub w sytuacjach awaryjnych np. okresowy brak 
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zasilania czy przeciążenie sieci telefonii komórkowej. W przypadku, gdy zaistnieje 

taka konieczność Zamawiający zapewni możliwość zainstalowania niezbędnych 

urządzeń, 

2) wykonawca wyposaży swoich pracowników w środki łączności bezprzewodowej  

w postaci telefonów GSM, które gwarantują stałą komunikację z dyspozytorem stacji 

monitorowania alarmów. Nie wyłącza to obowiązku określonego w podpunkcie 1, 

3) od momentu otrzymania sygnału o zdarzeniu do podjęcia interwencji przez grupę 

interwencyjną nie może upłynąć więcej niż 5 minut, 

4) wykonawca zapewnia rejestrowanie sygnału z systemów alarmowych, 

5) wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której 

personel Wykonawcy będzie wpisywać wszelkie spostrzeżenia i uwagi o istotnych 

wydarzeniach związanych ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego, 

6) wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody 

wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie  

w przypadku niedołożenia należytej staranności przy wykonywaniu umowy, 

7) wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu informacji i uwag 

związanych z systemem ochrony budynku, 

8) wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji uzyskanych  

w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

 

9. Najważniejsze obowiązki Wykonawcy: 

1) strzeżenie mienia znajdującego się  w budynku, 

2) znajomość topografii budynku i rozmieszczenia głównych wyłączników  

i zaworów, 

3) reagowanie i powiadamianie przedstawiciela Zamawiającego o stwierdzonych 

nieprawidłowościach,  a w sytuacjach zagrożenia życia i mienia, powiadamianie 

odpowiednich służb, inspekcji i straży, 

4) sprawdzanie zamknięcia drzwi, okien, krat, wyłączanie i włączanie oświetlenia 

nocnego, 

5) kontrola ruchu interesantów, 

6) nadzór nad wnoszonym i wynoszonym sprzętem i innymi składnikami majątku 

ruchomego, 

7) wewnętrzne patrolowanie obiektu podczas pełnienia ochrony w porze nocnej, 

8) ujawnianie faktów dewastacji mienia, 

9) niezwłoczne powiadamianie Naczelnika Wydziału Administracyjno-

Technicznego o  czynach przestępczych zaistniałych na terenie WIOŚ oraz 
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zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia odpowiednich 

służb, 

10) aktualizowanie i przekazywanie Naczelnikowi Wydziału Administracyjno-

Technicznego miesięcznych harmonogramów służby poszczególnych 

funkcjonariuszy, 

11) wymiana, na żądanie Zamawiającego pracownika ochrony fizycznej  

w uzasadnionych przypadkach np. przy braku sprawności psychofizycznej, 

długotrwałej chorobie, itp. Przez pojęcie „braku sprawności psychofizycznej” 

rozumie się taki stan fizyczny lub psychiczny, który trwale lub okresowo 

utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie zadań wynikających  

z przewidzianego zakresu obowiązków.   

 

10. Opis obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu: 

 

Obiekt mieści się przy ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań. 

Budynek jest murowany w kształcie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem. W obiekcie 

znajdują się pomieszczenia o funkcji biurowej lub laboratoryjnej. Budynek składa się  

z czterech kondygnacji. W najniższej kondygnacji znajdują się garaże oraz 

pomieszczenia techniczne i magazynowe. W budynku znajduje się portiernia. 

Powierzchnia objęta ochroną wynosi ok. 4 500 m2. Obiekt jest nieogrodzony, posiada 

bramę wjazdową na parking znajdujący się przed budynkiem. 

 

 
 


