
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

− ochrona fizyczna budynku i mienia Powiatu Opolskiego, 

− usługa nadzoru przy użyciu alarmu – monitorowanie budynków, 

− usługa transportu chronionego – konwój i inkaso wartości pieniężnych, w tym: 

 

Ochrona budynku i mienia w Opolu przy ul. Książąt Op. 27 

Budynek w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 – ochrona fizyczna budynku i mienia w dni 

robocze przez 12 godzin od poniedziałku do czwartku od godz. 6:30 do godz. 18:30,  

11 godzin w piątek od godziny 6:30 do 17:30, a na wniosek  Zamawiającego, może być 

zwiększona ilość godzin w sytuacjach awaryjnych lub kryzysowych, w limicie do 100 godzin 

w trakcie trwania całej umowy, płatnych godzinowo jak za ochronę podstawową.  

 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie sprawowania ochrony fizycznej w budynku przy ul. 

Książąt Opolskich 27 należeć będzie: 

− kontrola ruchu osobowego i towarowego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

zastosowanych podczas trwania COVID -19, 

− otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku i bramy na posesję, 

− kontrola ruchu samochodowego na parkingu przynależnym do budynku, 

− zorganizowanie i utrzymanie posterunku stałego przy wejściu głównym, 

− uzbrajanie i rozbrajanie lokalnego systemu alarmowego, 

− systematyczne dokonywanie obchodów w celu zapewnienia właściwej ochrony obiektu i 

mienia, 

− sprawdzenie zamknięcia okien i drzwi oraz wyłączenie oświetlenia i urządzeń przed 

zakończeniem zmiany, 

− przechowywanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń wg wykazu osób przekazanego 

Wykonawcy, 

− zgłaszanie osobie wskazanej przez Zamawiającego oraz w razie potrzeby Policji i Straży 

Pożarnej, w sposób ustalony między stronami, wszelkich zdarzeń   stanowiących 

zagrożenie dla ochranianego mienia, 

− fizyczne zabezpieczenie ochranianego obiektu przed przedostaniem się osób  

nieupoważnionych do pomieszczeń służbowych, 

− prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną obiektu i mienia (wpisy  wszelkich 

zdarzeń np. otwarte okna, braku zdania kluczy, awarie, uszkodzenia itp.), 

− pomoc osobom niepełnosprawnym przy obsłudze platformy schodowej, 

− obsługa systemu monitorowania i alarmowania, 

− zamiatanie przed wejściem głównym, dbałość o porządek przed wejściem głównym oraz 

przed budynkiem, a w okresie zimowym odśnieżanie przed wejściem głównym. 

 

Monitorowanie, interwencja załogi patrolowo – interwencyjnej budynku w Opolu przy 

ul. Książąt Opolskich 27 i przy ul. 1 Maja 29 w Opolu. 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie monitorowania, interwencji załogi patrolowo – 

interwencyjnej dla każdego budynku osobno należeć będzie: 



− bezpłatne dla Zamawiającego podłączenie lokalnego systemu alarmowego  

w chronionym obiekcie do stacji monitorowania Wykonawcy, przy ewentualnej odrębnie 

płatnej przez Wykonawcę pomocy serwisanta systemu alarmowego, z którym 

Zamawiający ma podpisaną umowę serwisową, 

− dozorowanie przez stację monitorowania alarmów pochodzących z lokalnego          

systemu alarmowego poprzez przyjmowanie sygnałów i przekazywanie           informacji o 

nich Zamawiającemu, a w razie potrzeby Policji i Straży Pożarnej, 

− zapewnienie całodobowej gotowości do interwencji załóg patrolowo – interwencyjnych, 

które podejmą czynne działania po zadziałaniu alarmu (prawidłowego lub fałszywego) w 

celu zatrzymania sprawcy przestępstwa i/lub zabezpieczenia obiektu do czasu przybycia 

przedstawiciela Zamawiającego. 

− Interwencje (przyjazdy) załogi patrolowo – interwencyjnej w przypadku zadziałania 

alarmu, w tym w przypadkach fałszywych i nieuzasadnionych alarmów, w celu 

zatrzymania sprawcy przestępstwa i/lub zabezpieczenia obiektu do czasu przybycia 

przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  

Zamawiającemu notatki służbowej z każdej przeprowadzonej interwencji, pod rygorem 

uznania tej interwencji za niebyłą. 

 

Monitorowanie interwencja załogi patrolowo – interwencyjnej budynku w Opolu ul. 

Pużaka 53. 

 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie monitorowania, interwencji załogi patrolowo – 

interwencyjnej należeć będzie: 

 

− bezpłatne dla Zamawiającego użyczenie i skonfigurowanie kompletnego nadajnika GSM 

oraz karty SIM (obudowa, sterownik, karta aktywacyjna) na czas świadczenia usługi 

monitorowania budynku oraz podłączenie lokalnego systemu alarmowego  

w chronionym obiekcie do stacji monitorowania Wykonawcy, przy ewentualnej odrębnie 

płatnej przez Wykonawcę pomocy serwisanta systemu alarmowego,  

z którym Zamawiający ma podpisaną umowę serwisową, 

− bezpłatne dla Zamawiającego utrzymanie ciągłej poprawności działania użyczonego 

nadajnika GSM oraz karty SIM przez czas świadczenia usługi monitorowania budynku, a 

w razie ich niepoprawnego działania, bezpłatne dla Zamawiającego  

ich naprawienie/wymiana na działające poprawnie, 

− dozorowanie przez stację monitorowania alarmów pochodzących z lokalnego systemu 

alarmowego poprzez przyjmowanie sygnałów i przekazywanie informacji o nich 

Zamawiającemu, a w razie potrzeby Policji i Straży Pożarnej, 

− zapewnienie całodobowej gotowości do interwencji załóg patrolowo – zapewnienie 

całodobowej gotowości do interwencji załóg patrolowo – interwencyjnych, które podejmą 

czynne działania po zadziałaniu alarmu (prawidłowego lub fałszywego) w celu 

zatrzymania sprawcy przestępstwa i/lub zabezpieczenia obiektu do czasu przybycia 

przedstawiciela Zamawiającego. 

− interwencje (przyjazdy) załogi patrolowo – interwencyjnej w przypadku zadziałania 

alarmu, w tym w przypadkach fałszywych i nieuzasadnionych alarmów, w celu 

zatrzymania sprawcy przestępstwa i/lub zabezpieczenia obiektu do czasu przybycia 

przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  

Zamawiającemu notatki służbowej z każdej przeprowadzonej interwencji, pod rygorem 

uznania tej interwencji za niebyłą. 

 



Maksymalny limit interwencji załogi patrolowo – interwencyjnej to 12 godz. łącznie dla 

wszystkich obiektów w całym okresie trwania umowy. 

 

Usługa transportu chronionego - konwój i inkaso wartości pieniężnych  

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konwojowania wartości pieniężnych należeć będzie: 

− wykonywanie usługi we wszystkie dni robocze, odbieranie gotówki w poniedziałki w 

godzinach 15:30 – 16:00, od wtorku do czwartku 14:30 – 15:00, w piątki 13:00 – 

13:30 z kas w siedzibach Zamawiającego: Kasa nr 1 – Opole, ul. 1 Maja 29, kasa nr 2 

– Opole, Pl. Wolności 7-8, 

−  potwierdzenie odbioru gotówki w zamkniętych kopertach wraz z przygotowanym 

przez   kasjera „dowodem wpłaty” w rejestrach kasowych, 

− konwój gotówki przystosowanym do tego celu samochodem służbowym  

 i dokonywanie jej wpłaty na konta Powiatu Opolskiego w PKO BP S.A. o/Opole,  

ul. Reymonta 39 

−  zwrot do kas nr 1 i nr 2 w następnym dniu roboczym potwierdzonych przez bank 

dowodów  wpłaty wraz z klauzulą „przyjęto bez sprawdzania zawartości” 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy  

w § 1 stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego. 

 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Zamówienie należy zrealizować w terminie od 14.10.2021 r. do 14.10.2022 r.: 

 

− ochrona fizyczna  obowiązuje od dnia 15.10.2021 r. do 14.10.2022 r. dla 

lokalizacji w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27, (rozliczenie za faktycznie 

wykonane godziny pracy) 

 

− monitoring obowiązuje od dnia 14.10.2021 r. do 14.10.2022 r. dla lokalizacji w 

Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 oraz w Opolu przy ul. 1 Maja 29, 

(14.10.2021 r. – 31.10.2021 r. oraz 01.10.2022 r.- 14.10.2022 r. należy traktować 

jak ½ miesiąca). 

 

− monitoring obowiązuje od dnia 01.12.2021 r. do 14.10.2022 r. dla lokalizacji   

w Opolu przy ul. Pużaka 53 (01.10.2022 r.- 14.10.2022 r. należy traktować jak ½ 

miesiąca). 

 

− usługa transportu chronionego - konwój i inkaso wartości pieniężnych 

obowiązuje od 15.10.2021 r. do 14.10.2022 r. (14.10.2021 r. – 31.10.2021 r. oraz 

01.10.2022 r.- 14.10.2022 r. należy traktować jak ½ miesiąca). 

 

Przekazanie obiektu przy ul. Książąt Op. 27 nastąpi w dniu 14.10.2021 r. o godz. 15.00. 

Po przekazaniu obiektu w dniu 14.10.2020 r. Wykonawca zobowiązany będzie do zamknięcia 

i zabezpieczenia budynku przy ul. Książąt Opolskich 27.  

 

Prace w zakresie przygotowania monitoringu w budynkach przy ul. Książąt Opolskich 27, 

przy ul. 1 Maja 29 w Opolu w dniu 14.10.2021 r. należy  rozpocząć od godz. 7.30 i zakończyć 

do godz. 15.00. 



Prace w zakresie przygotowania monitoringu w budynkach przy ul. Pużaka 53 w Opolu 

należy rozpocząć w dniu 31.11.2021 r. od godz. 7.30 i zakończyć do godz. 15.00, tak aby 

monitoring był uruchomiony od godz. 00.00 w dniu 01.12.2021 r. 

 

 

3. Kryteria jakie powinni spełniać Wykonawcy: 

 

− muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie usług 

ochroniarskich osób i mienia tj. posiadać aktualną koncesję Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (należy załączyć do oferty) 

 

− w zakresie konwojowania wartości pieniężnych wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej – Wykonawca przedkłada oświadczenie  

o spełnieniu niniejszego warunku – druk oferty pkt 7.  

Wybrany Wykonawca składa na 3 dni przed podpisaniem umowy wypełniony 

załącznikiem nr 4 do umowy. Zdjęcia pracowników w załączniku nr 4 do umowy 

powinny być kolorowe, a ich jakość  powinna pozwalać na identyfikację tych osób. 

 

− w zakresie ochrony fizycznej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej, osoby nadzorującej i kontrolującej pracę pracowników nieposiadających 

wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej  

 

lub 

 

wpis wszystkich pracowników realizujących zamówienie w zakresie ochrony 

fizycznej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w przypadku 

braku osoby nadzorującej i kontrolującej. – Wykonawca przedkłada oświadczenie  

o spełnieniu niniejszego warunku – druk oferty pkt 6. 

Wybrany Wykonawca na 3 dni przed podpisaniem umowy przedkłada wypełniony 

załącznik nr 3 do umowy. 

 

4. Wykonawca musi posiadać: 

 

1. Polisę ubezpieczeniową OC zawartą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów  

z 9.12.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1550) na wartość nie mniejszą niż łączna wartość 

brutto ceny oferty brutto/umowy, w postaci ważnej i opłaconej polisy. –Wykonawca 

przedkłada oświadczenie o spełnieniu niniejszego warunku – druk oferty pkt 3.  

2. W ramach ww. polisy  ubezpieczeniowej lub innej polisy ubezpieczeniowej 

ubezpieczenie w zakresie konwojowania wartości pieniężnych transportowanych w 

jednym konwoju na wartość nie mniejszą niż łączna wartość brutto ceny oferty 

brutto/umowy, w postaci ważnej i opłaconej polisy – Wykonawca przedkłada 

oświadczenie o spełnieniu niniejszego warunku – druk oferty pkt 4. 

 

Zamawiający informuje, że transport wartości pieniężnych nie przekracza  

0,2 jednostki obliczeniowej. 


