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Załącznik nr 4 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
WYKAZ POSTERUNKÓW I HARMONOGRAM GODZINOWY OCHRONY FIZYCZNEJ 

 

 
L.p. 

 
Posterunek / 
umiejscowienie 

 
godziny wykonywania usługi 
 

 
wielkość 
obsady 

średnia 
ilość rbg 
w m-cu 

  dni robocze soboty niedziele i święta   

 
1. 
 
 

 
PORTIERNIA Nr 1  

 
24 godziny 

 
24 godziny 

 
24 godziny 
 
 
 

    
1osoba 
     
 
 

     
    733 
   
 
 

 
2. 
 
 

 
PORTIERNIA Nr 2  
 

 
24 godziny  

 
24 godziny    

 
          24 godziny 
 
 

    
1osoba 
     
 
 

     
     733 
   
 
 

 
Łączna ilość roboczogodzin w miesiącu  (przewidywana): 1466 roboczogodzin  
Łączna ilość roboczogodzin w ciągu 9 m-cy (przewidywana): 13.200 roboczogodzin  
 
Przedmiotem zamówienia jest: „Całodobowa ochrona obiektów i mienia Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych oraz innych podmiotów, 
działających na terenie Instytutu z grupą interwencyjną, wraz z obsługą portierni nr 1 i 2, 
centrali telefonicznej, monitorów telewizji przemysłowej, prowadzenia recepcji pokoi 
gościnnych”  
 
                          Lokalizacja obiektów:  

ul. Starołęcka 31 

60-963  Poznań 

 

1. W zakresie ochrony majątku znajdującego się wewnątrz i na zewnątrz kompleksu 

budynków należących do Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn 

Rolniczych oraz Najemców. 

2. Zamówienie obejmuje całodobową ochronę fizyczną (o charakterze stacjonarno – 

obchodowym) wraz z obsługą monitorów telewizji przemysłowej zgodnie z wykazem 
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posterunków i harmonogramem prac przedstawionym w niniejszym załączniku. Dyżury 

pełnione będą od poniedziałku do niedzieli całodobowo na portierni nr 1 i 2. 

   2.1  Obsługa PORTIERNI Nr 1 

W zakresie obsługi PORTIERNI Nr 1, centrali telefonicznej, monitorów telewizji 

przemysłowej, prowadzenia recepcji pokoi gościnnych, zamówienie obejmuje: 

a) pełnienie dyżurów w portierni, 

b) kontrola ruchu osobowego i towarowego na wjeździe do i wyjeździe z Instytutu, 

c) udzielanie informacji o podmiotach funkcjonujących na terenie Sieć Badawcza 

Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, 

d) monitorowanie terenu za pośrednictwem telewizji przemysłowej, 

e) przyjmowanie i łączenie telefonów, 

f) prowadzenie recepcji pokoi gościnnych. 

Pełnienie dyżurów na PORTIERNI NR 1 odbywać będzie się całodobowo. Dyżury 

pełnione będą przez jedną osobę.    

2.2  Obsługa  PORTIERNI Nr 2 

W zakresie obsługi PORTIERNI Nr 2, zamówienie obejmuje: 

a) pełnienie dyżurów w portierni, 

b) kontrola ruchu osobowego i towarowego na wjeździe do i wyjeździe z Instytutu, 

c) udzielanie informacji o podmiotach funkcjonujących na terenie Sieć Badawcza 

Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, 

Pełnienie dyżurów na PORTIERNI NR 2 odbywać będzie się całodobowo. Dyżury 

pełnione będą przez jedną osobę.    

         2.3  Całodobowa ochrona obiektów i mienia Sieć Badawcza Łukasiewicz –  

            Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych oraz innych podmiotów, działających 

           na terenie Instytutu z grupą interwencyjną 

W zakresie ochrony obiektów i mienia, zamówienie obejmuje: 

a) wykonywanie czynności ochrony polegających na patrolowaniu terenu 

Zamawiającego: 

– w dni pracy: codziennie od godz. 18:00 do godz. 6:00, 

- w dni wolne od pracy i święta: całodobowo, 

w interwałach czasowych ustalonych przez Wykonawcę, jednakże nie rzadziej jak 

co dwie godziny. 

Czynności będę realizowane przez jednego z pracowników ochrony – jednej z 

dwóch portierni. 

b) pracownicy ochrony winni patrolować teren Zamawiającego zgodnie z ustalonymi 

przez Wykonawcę - w porozumieniu z Zamawiającym, punktami przechodu za 
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pośrednictwem urządzenia elektronicznego dokumentującego te fakty poprzez 

składanie Zamawiającemu miesięcznego raportu w korespondencji elektronicznej.      

c) pracownicy ochrony winni być umundurowani i wyposażeni w odpowiedni sprzęt 

obronny, telefon oraz urządzenie przywołujące grupę interwencyjną w razie 

zaistnienia zagrożenia zdrowia, życia ludzkiego lub mienia na terenie 

Zamawiającego, 

3. Zamówienie obejmuje (bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) wsparcie w razie 

konieczności grupą interwencyjną (składającą się z co najmniej 2 pracowników 

posiadających poświadczenia bezpieczeństwa osobowego i zaświadczenia o 

przeszkoleniu przez osobę upoważnioną Wykonawcy, uprawniające do dostępu do 

informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „zastrzeżone”, zgodnie z ustawą z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182 poz. 1228 z 

późn. zm.) chroniony obiekt, wezwana przez dozorujących po odebraniu sygnału o 

zagrożeniu osób i mienia w obiekcie oraz na terenie posesji w celu wyeliminowania 

zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu w czasie maksimum 15 minut w ciągu dnia oraz 

10 minut w nocy po uzyskaniu sygnały o zagrożeniu obiektu. Zamawiający raz na kwartał 

ma prawo przeprowadzić okresowo sprawdzenie działania i czasu przyjazdu grupy 

interwencyjnej i nałożyć karę finansową za przekroczenie uzgodnionych czasów reakcji i 

pojawienia się w obiekcie w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto umowy za każdą 

minutę spóźnienia. 

4. Wykonawca musi posiadać centrum monitoringu oraz zabezpieczyć grupę interwencyjną 

- zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, lub mieć podpisaną umowę o 

Podwykonawstwo z inną firmą świadczącą tego typu usługi.  

5. Zamówienie obejmuje zawiadomienie w razie konieczności: pogotowia ratunkowego, 

straży pożarnej i policji w celu podjęcia właściwych działań. 

6. Pracownicy ochrony  będą  kontrolowani co najmniej 1 raz w ciągu tygodnia przez 

inspektorów Wykonawcy, którzy odnotowują przeprowadzoną kontrolę w Dzienniku 

Dozoru. 

7. Zamawiający nie dopuszcza realizacji usługi o podwykonawstwo w zakresie ochrony 

fizycznej. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w 

terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi Instrukcji ochrony 

obiektu, o której mowa w ustawie o ochronie osób i mienia. 

9. Wykonawca na każdy koniec miesiąca sporządzi protokół z zakresu wykonywania usług, 

obejmujący notatki z wewnętrznych kontroli wykonywanych przez Wykonawcę oraz 

wykrytych zdarzeniach. 
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10. Wszyscy pracownicy muszą posiadać pełną zdolność psychofizyczną do wykonywania 
zadań pracownika ochrony i obsługi systemu sygnalizacji alarmów. Każda godzina musi 
być wypracowana w ramach umowy o pracę i uwzględniać koszty urlopu, zasiłku 
chorobowego, itp. 
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