
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

   

I.  Przedmiotem zamówienia jest:    

   

Świadczenie całodobowo usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów               

i urządzeń Sieci Badawczej Łukasiewicz -  Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne 

Laboratorium Akumulatorów i Ogniw przez  pracowników z Koncesjonowanej Agencji Ochrony 

posiadającej status SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne).                                                                                               

II.  Lokalizacja miejsca wykonywania usług:   

   

 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne    
 Laboratorium Akumulatorów i Ogniw        
           
1. ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań – całodobowo, przez jednego kwalifikowanego pracownika 

ochrony.  

2. ul. Kręta 12, Wierzenica 62-006 Kobylnica  -  całodobowo, przez jednego kwalifikowanego 
pracownika ochrony.  

   

III.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:   

   

1. Opracowanie Planu Ochrony oraz załącznika antyterrorystycznego i   świadczenie  usług  
w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia  w  miejscu oraz  czasie   w  zakresie  zgodnym z opracowanym 
i zatwierdzonym Planem Ochrony.   

                  a)  stosowanie   prawnych   środków   działania   jak   legitymowanie   osób   naruszających 
przepisy  porządkowe w celu ustalenia ich tożsamości,   

b)  ustalanie uprawnień do  przebywania na obszarze chronionym,   

c)  wezwanie osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku   
uprawnień  do przebywania na terenie obszaru,   

d)  ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia, lub 
zdrowia   ludzkiego a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania  tych 
osób policji,   

e)  użycia lub    wykorzystania    środków    przymusu    bezpośredniego  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami prawa,   

f)  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  porządku  oraz  zapobieganie  działalności  godzącej              
w  interesy  zakładu,   

g)  niedopuszczanie do przedostania się na teren zakładu osób nieuprawnionych, osób 
będących  w stanie po spożyciu alkoholu lub wnoszących alkohol,   

h)  niedopuszczanie  do   wynoszenia   z  terenu   zakładu  składników  majątkowych  bez   
ważnych  przepustek materiałowych,   

i)  kontrolowanie osób wchodzących na teren chroniony w celu ustalenia celowości ich 
przebywania,   

             j) kontrola pojazdów dostawców materiałów i usług pod względem zasadności wjazdu,    
legalności  wwożonego   i   wywożonego   materiału,   weryfikacja   dokumentów   
uprawniających   do   ruchu  materiałowego zgodnie co do stanu ilościowego i jakościowego 
z instrukcją o ruchu materiałowym  i osobowym zakładu,   

  



k)  prowadzenie ewidencji  wjazdu i  wyjazdu pojazdów  z uwzględnieniem identyfikacji    
kierującego  pojazdem,   numerów   rejestracyjnych   pojazdów,   godzin   wjazdu   i   wyjazdu,   
rodzaju   i   ilości  przewożonego materiału, numerów dokumentów legalizujących ruch 
materiałowy,  

              l)  zapewnienie środków łączności wewnętrznej i zewnętrznej dla pracowników ochrony,   

              ł)  obsługa informacyjna gości i interesantów,   

              m)  prowadzenie rejestru zdarzeń i interwencji oraz innej wymaganej dokumentacji,   

              n )  sporządzanie raportów dla Zamawiającego z przebiegu pracy,   

              o )  wydawanie, ewidencjonowanie, odbieranie identyfikatorów „GOŚĆ” uprawniających do    
jednorazowego  wejścia na teren zakładu,   

p)  wydawanie, przyjmowanie i ewidencjonowanie kluczy z pomieszczeń,                          

              r )  podejmowanie działań zapobiegawczo - informacyjnych m. in. w przypadku powstania    
zdarzeń  mogących wyrządzić szkodę takich jak: zalanie pomieszczeń, pożar lub skutki innych 
klęsk żywiołowych, 

s) Zastosowania względem pracowników oddelegowanych do realizacji zamówienia 
aktywnego systemu kontroli strażnika, rozpoczynającego procedurę alarmową przy braku 
obchodów i zapewniającego alternatywną łączność, 

ś)Podczas wykonywania obchodów obserwacyjno-kontrolnych sprawdzanie  stanu wszelkich 
zewnętrznych zamknięć i  zabezpieczeń. Obchód chronionego obiektu i terenu co najmniej raz 
na godzinę wraz z odbiciem czytników kontroli poza godzinami pracy obiektu w Poznaniu (6:00-
18:00), w Wierzenicy (6.00-15.00)  oraz w dni wolne całodobowo, 

t) Posiadania odpowiednio wyszkolonych i wyposażonych własnych  grup interwencyjnych 
(GI), składających się z kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z art. 26 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 
1221, z późn. zm.), gwarantujących  wykonanie przewidzianych dla nich zadań. 

u) Zapewnienie minimum 3 przyjazdów kontrolnych własnej Grupy Interwencyjnej                            
w ciągu doby z minimum godzinnym postojem w ciągu dnia. Podczas postoju GI ma obowiązek 
wykonania obchodu obiektu i sprawdzenia zabezpieczeń.  

v) Przeprowadzenie kontroli pracownika obiektu przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 
minimum 2 razy w ciągu doby i udokumentowanie tej czynności wpisem do książki pełnienia 
służby. 

w) Zastosowanie na obiekcie nowoczesnego systemu kontroli wartownika np. Active Guard. 

 

2.  Zapewnienie Zamawiającemu w ramach umowy nieodpłatnie:     

a)  dojazd Grupy Interwencyjnej na telefoniczne żądanie (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne   Laboratorium Akumulatorów   i Ogniw,  
ul. Forteczna 12 61-362 Poznań   z    czasem dojazdu  do …. (maksymalnie 10 minut), ul. Kręta 
12, Wierzenica 62-006 Kobylnica  do ….. (maksymalnie 20 minut),  Wymogiem jest aby 
Grupa Interwencyjna posiadała status SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne), 

b)  dbanie o  zajmowane pomieszczeń socjalnych oraz utrzymanie ich w należytym stanie   
technicznym,   

c)  wyposażenie  pracowników  ochrony  na  wyznaczonych  posterunkach (  co najmniej) po      
trzy  punkty kontrolne do elektronicznego systemu nadzoru przebiegu pracy i udostępnienie 
nieodpłatnie  Zamawiającemu aplikacji umożliwiającej przeprowadzanie kontroli przebiegu 
pracy. 

 



IV.  Obowiązki  Wykonawcy:   

   

1. Obowiązkiem  Wykonawcy  jest    by  dozór,  ochrona  obiektów  i  mienia     Zamawiającego,  
były  prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zgodnie z „Obsadą służby              
i czasu  jej pełnienia” określoną w Planie Ochrony i w zawartej umowie. 

            a) wykonawca wyposaży pracowników ochrony w jednolity ubiór oznakowany                              
w widocznym  miejscu  nazwą Wykonawcy, przez cały czas pełnienia służby.    

 b)  wykonawca wyposaży pracowników ochrony w odpowiedni sprzęt oraz w środki przymusu          
bezpośredniego  zgodnie z zapisem  w uzgodnionym Planie Ochrony . ( Rozporządzenie Ministra  
Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  października  2011r.   w  sprawie  zasad  
uzbrojenia  specjalistycznych  uzbrojonych   formacji   ochronnych    i warunków przechowywania   
oraz   ewidencjonowania   broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2015r  poz. 992).   

 c) pracownicy Wykonawcy zobligowani są do prawidłowego wykonania czynności  
określonych przez  Zamawiającego w „Zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia”.    

 d) wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stabilność składu osobowego realizującego w 
imieniu  Wykonawcy  przedmiot  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zgłaszania  
wniosków,  opiniowania  i  wyrażenia  lub  niewyrażenia  zgody  do  zasadności  dokonywania  
zmian  w  składzie  zespołu realizującego przedmiot zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego, nie  później niż na 7 dni przed planowaną zmianą w składzie osobowym, 
pisemne powiadomienie o tym fakcie  osób pełniących nadzór nad prawidłową realizacją 
Umowy po stronie Zamawiającego (wskazanych w Umowie).   

 e) pracownicy Wykonawcy  zobowiązani są do  przestrzegania na terenie Zamawiającego     
przepisów   BHP   i   przeciwpożarowych,   regulaminów,   zarządzeń   i   poleceń   służbowych,   
obowiązujących  na danym posterunku. 

   f)  w przypadku  zaistnienia  sytuacji  zagrażającej  bezpieczeństwu  ludzi,  mienia,  itp.     
Wykonawca  zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Kierownika Działu Administracji                      
i Obsługi tel. 509 927 612, 505 483 345.  

g)  w przypadku  zaistnienia  wypadku  przy  pracy  któremu  uległ  pracownik  Wykonawcy,  
ustalenie  okoliczności   i   przyczyn   wypadku   przy   pracy   oraz   sporządzenie   wymaganej   
dokumentacji  powypadkowej dokona służba BHP Wykonawcy.   Dopuszcza  się  do  uczestnictwa  
w  pracach  komisji  powypadkowej  służby  BHP  i  przedstawiciela   
Zamawiającego.   

h) wykonawca w zajmowanych pomieszczeniach zabezpieczy we własnym zakresie  wyposażenie 
oraz  zadba o utrzymanie należytego stanu technicznego i porządku.    

i)  wykonawca kontroluje wykonywanie usługi poprzez swój personel nadzoru, a także zgadza 
się na  kontrolę pracy swoich pracowników przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego.   

          j)  w  przypadku  powstania  w  trakcie  obowiązywania  umowy  okoliczności,  które      w   sposób  
istotny  wpływają   na   niemożliwość   ochrony   powierzonego   mienia,   Wykonawca   
zobowiązany   jest   do  natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na 
piśmie.    

k) w przypadku powstania szkody  - kradzieży   z   włamaniem,      rabunku,   bądź   spowodowane  

wandalizmem w obiekcie objętym ochroną Wykonawca  zabezpiecza  miejsce  zdarzenia  i  

zawiadamia  przedstawiciela  Zamawiającego, wspólnie przeprowadzają rozpoznanie i 

sporządzają notatkę służbową. W przypadku winy Wykonawcy szkoda pokrywana jest przez 

Wykonawcę. 



          l)  kwalifikowany pracownik ochrony pełniący służbę na obiekcie musi być wyposażony   oprócz 
środków przymusu bezpośredniego w środki łączności- (telefon komórkowy) posiadać 
poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji o klauzuli 
,,Zastrzeżone” ,a także zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji 
niejawnych. Powinien także być przeszkolony ze znajomości Systemów Włamania I Napadu 
SSWIN, pożarówki SSP, oraz z obsługi monitoringu CCTV 

m) przeprowadzenie kontroli pracownika obiektu przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy  1 raz 
w ciągu doby i udokumentowanie tej czynności wpisem do książki pełnienia służby. 

           n) w razie konieczności ściśle współpracować z policją i strażą miejską a także z innymi     służbami.   

o) wykonawca zapewni stałą łączność z osobą wskazaną przez zamawiającego do wykonania 
wszelkich czynności związanych z realizacją umowy.  

p) wykonawca - zapewni natychmiastowe zastępstwo, w przypadku nieprzybycia pracownika 
ochrony wyznaczonego do świadczenia usługi, gwarantującego realizację powierzonych mu 
zadań. 

r) Wykonawca zobowiązany jest do obsługi monitoringu na terenie obiektu. 

   

V.  Obowiązki Zamawiającego:    

   

   1. Zamawiający wskaże miejsca wykonywania usługi.    

2. Zamawiający zobowiązany jest w miarę możliwości do zabezpieczenia obiektów   przekazanych 
pod  ochronę  przez  właściwe  zamknięcie,  ogrodzenie  i  oświetlenie  oraz  wyposażenie                 
w  zakresie    p.poż. W przypadku stwierdzenia usterek w zabezpieczeniu obiektu przy obejmowaniu 
go ochroną  lub   zaistniałych   w   trakcie   realizacji   usługi  -   Wykonawca   odnotowuje   ten   fakt   
odpowiednio    w  protokole  lub  w  notatce  służbowej,  a  Zamawiający  zobowiązany  jest  po  
wezwaniu  przez  Wykonawcę do ich usunięcia.    

3. Podczas sporządzania protokołu oględzin przy przyjęciu obiektów pod ochronę w razie wystąpienia  
wspomnianych usterek może dojść do przyjęcia warunkowego, a Zamawiający zobowiązany zostanie  
do ich usunięcia w ustalonym terminie.    

        4 Zamawiający zobowiązany jest w miejscu widocznym i dostępnym dla pracownika ochrony    umieścić  
wykaz  telefonów:  policji,  straży  pożarnej,  pogotowia  ratunkowego,  pogotowia  sieci  elektrycznej,  
pogotowia wod-kan,  pogotowia gazowego.    

        7. Zamawiający   umożliwi   pracownikom   ochrony   korzystanie   z   telefonu,   jako   środka     łączności    
alarmowej 

        8. Zamawiający zobowiązany jest do przedkładania Wykonawcy aktualnie obowiązujących przepisów  
wewnętrznych których zakres jest istotny dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz informowanie  
Wykonawcy o zmianie treści tych przepisów.    

        9. Zamawiający   udostępni  Wykonawcy   nieodpłatnie   niezbędne   pomieszczenia   (posterunki   stałe,  
pomieszczenia  socjalne),  umożliwiające  właściwą  ochronę  zakładu  zapewniające  odpowiednie  
warunki pracy dla pracowników ochrony.   

10. Zamawiający wyposaży obiekty w kamery oraz sprzęt nagrywający. 

 

VI.  Ochrona  osób  i  mienia  prowadzona  będzie  zgodnie  z  następującymi  aktami   

prawnymi:   



   -   Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia tj. (Dz.U. z   

2018r., poz. 2142,2245, z 2019 poz.1495),                                                                                                                                            

-   Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.   

z   2019 r.  poz. 742),                                                                                                                                    -   

Ustawa  z dnia 21 maja 1999 roku o broni palnej i amunicji tj. (Dz.U.  z        

2017 r., poz. 1839),                                                                                                                                         -   

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni   

palnej( Dz.U. z 2017 r. poz. 1120),                                                                                                       -   

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3   

kwietnia     2000 r.     w     sprawie     przechowywania,     noszenia  oraz  ewidencjonowania 

broni i amunicji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1224)                                                                                                       -   

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21   

października   2011   r.   w   sprawie   zasad   uzbrojenia   specjalistycznych   

uzbrojonych   formacji   ochronnych   i   warunków   przechowywania   oraz   

ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2015 r. poz. 992).        

 

 


