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Załącznik nr 1 do SWZ 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa – Ochrona doraźna polegajaca na ochronie osobowej, 
podjazdach grup interwencyjnych i ochronie elektronicznej obiektów Zamawiającego, przy 
wykorzystaniu następujących środków technicznych i osobowych Wykonawcy: 
       a)  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, pracowników ochrony fizycznej, 
       b)   Radiowego Systemu Bezpieczeństwa, 
       c)   Systemu Alarmowego, 
      d)   Grupy Interwencyjnej, minimum 2-osobowej, której czas przyjazdu wyniesie do 5 minut 
             w nocy i do 10 minut w dzień, 
       e)   Stałego Punktu Dyżurów, 
       f)    Konserwacji systemów ochrony elektronicznej. 
 
Zakres świadczonej usługi przez Wykonawcę obejmować będzie: 
 
1. Wykonawca ZAINSTALUJE, na Torze Wrotkarskim przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu, system, który 
w momencie wykrycia, przez zamontowane czujniki ruchu (14 sztuk, słownie: czternaście), będzie 
przekazywał obraz do stacji monitorowania alarmów. Jeżeli pracownik w stacji monitorowania alarmów uzna, 
na podstawie przesłanego obrazu, że niezbędne jest w tym przypadku wysłanie na miejsce zdarzenia grupy 
interwencyjnej, to niezwłocznie zawiadomi on tę grupę, która w najszybszym możliwym czasie dotrze do 
miejsca zdarzenia. 
Czujniki te będą własnością Wykonawcy, Zamawiający będzie je dzierżawił. 
 
2. VIDEOOBCHODY tj.: 
1) Videoobchody na podstawie kamer zamontowanych w dwóch halach tenisowych na terenie Centrum 
Treningowego Nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu.  
Wykonawca w nocy o godzinie: 24:00, 02:00 i 04:00 będzie logował się do kamer. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, czyli np. przebywania na terenie osób, które nie są do tego uprawnione bądź aktów 
wandalizmu, to wyśle na miejsce Grupę Interwencyjną. 
  
2) Videoobchody na podstawie kamer zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz hali piłkarskiej na terenie 
Centrum Treningowego Nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu.  
Wykonawca będzie logował się do kamer: 
a) na zewnątrz hali piłkarskiej – trzy razy w ciągu nocy, tj. o godzinie: 24:00, 02:00 i 04:00, 
b) wewnątrz hali piłkarskiej – dwa razy w ciągu nocy, tj. o godzinie: 24:00 i 03:00. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, czyli np. przebywania na terenie osób, które nie są do tego 
uprawnione bądź aktów wandalizmu, wezwie za pomocą głośnika nieuprawnione osoby do opuszczenia 
terenu. Jeżeli działanie to nie odniesie skutku to Wykonawca wyśle na miejsce Grupę Interwencyjną. 
 
3. OCHRONA ELEKTRONICZNA tj.: 
3a. Monitoring, w okresie obowiązywania umowy, następujących systemów, w obiektach: 

1) antywłamaniowego i napadowego w kompleksie hali widowiskowo-sportowej „Orbita” przy ul. 
Wejherowskiej 34 we Wrocławiu (hala „Orbita”, hotel „Orbita”, Kryta i Letnia Pływalnia, warsztat, 
magazyn główny, dwa magazynki, maszynownia chłodnicza, Stacja Uzdatniania Wody Obiegowej, 
kasa lodowiska, kasa letniej pływalni), 

2) antywłamaniowego i napadowego w Centrum Treningowym Nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu, 
3) antywłamaniowego i napadowego w kompleksie Centrum Treningowym Nr 3 przy ul. Krajewskiego 2 

we Wrocławiu (budynek główny, szatnie-kontenery, magazyn, garaż), 
4) antywłamaniowego i napadowego w kompleksie Centrum Treningowym Nr 5 przy ul. Spiskiej 1 we 

Wrocławiu (fitness i siłownia, lodowisko, korty tenisowe), 
5) antywłamaniowego i napadowego w Centrum Treningowego Nr 6 przy ul. Hallera 81 we Wrocławiu 

(biuro na parterze i sala rehabilitacji na pierwszym piętrze), 
6) antywłamaniowego i napadowego w budynku socjalnym na terenie kortów tenisowych przy ul. 

Pułtuskiej 13 we Wrocławiu, 
7) antywłamaniowego i napadowego w kompleksie kąpieliska „Morskie Oko” przy ul. Chopina 27 we 

Wrocławiu ((budynek techniczny, magazyn-garaż, stacja filtrów, kasa), 
8) antywłamaniowego i napadowego w kompleksie basenu kąpielowego „Kłokoczyce” przy 

             ul. Kłokoczyckiej 3 we Wrocławiu (budynek techniczny, kasa), 
       9)  antywłamaniowego i napadowego w kompleksie kąpieliska „Glinianki” przy ul. Kosmonautów 2 
             we Wrocławiu (budynek kasowy, dwa pawilony socjalno-magazynowe), 
       10) dozoru elektronicznego (+ kamery) Toru Wrotkarskiego i baraku socjalnego przy ul. Sukielickiej 
            we Wrocławiu. 
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3b. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań Zamawiającego dot. ochrony 
elektronicznej: 
1) System ochrony elektronicznej Zamawiającego musi być połączony ze stacją monitorowania Wykonawcy. 
2) Na Torze Wrotkarskim przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu czujniki ruchu będą przekazywały obraz do stacji 
monitorowania alarmów. Jeżeli pracownik w stacji monitorowania alarmów uzna, na podstawie przesłanego 
obrazu, że niezbędne jest w tym przypadku wysłanie na miejsce zdarzenia Grupy Interwencyjnej, to 
niezwłocznie zawiadomi on tę grupę, która w najszybszym możliwym czasie dotrze do miejsca zdarzenia. 
3) W dwóch halach tenisowych na terenie Centrum Treningowego Nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu 
zamontowane są kamery.  
Wykonawca w nocy o godzinie: 24:00, 02:00 i 04:00 będzie logował się do kamer. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, czyli np. przebywania na terenie osób, które nie są do tego uprawnione bądź aktów 
wandalizmu, to wyśle na miejsce Grupę Interwencyjną.  
4) W hali piłkarskiej na terenie Centrum Treningowego Nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu 
zamontowane są kamery - wewnątrz i na zewnątrz. Wykonawca będzie logował się do kamer: 
a) na zewnątrz hali piłkarskiej – trzy razy w ciągu nocy, tj. o godzinie: 24:00, 02:00 i 04:00, 
b) wewnątrz hali piłkarskiej – dwa razy w ciągu nocy, tj. o godzinie: 24:00 i 03:00. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, czyli np. przebywania na terenie osób, które nie są do tego 
uprawnione bądź aktów wandalizmu, wezwie za pomocą głośnika nieuprawnione osoby do opuszczenia 
terenu. Jeżeli działanie to nie odniesie skutku to Wykonawca wyśle na miejsce Grupę Interwencyjną. 
5) Konserwacja wszystkich systemów ochrony elektronicznej powinna odbywać się 1 raz na kwartał. 
6) Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji, ewentualnych napraw Wszystkich central, nadajników i 
innych systemów ochrony, nawet w przypadku, gdy urządzenie będzie na gwarancji. 
7) Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia całego systemu monitorowania elektronicznego oraz 
systemu napadowego, a w przypadku braków, uzupełnienia tych systemów o niezbędne elementy. . 
8) W przypadku awarii któregokolwiek z systemów monitorowania elektronicznego lub systemu napadowego, 
pomiędzy wyznaczonymi konserwacjami, Wykonawca dokona stosownej naprawy, na koszt Zamawiającego. 
 
4. OCHRONA OSOBOWA: 
 1)  Pływalnia letnia „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu: 
      - od dnia 27.05.2022 r. do 04.09.2022 r. – 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, przez całą 
         dobę, 
      - oraz dodatkowo, od dnia 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r., od godz. 8:45 do godz. 19:30 – do 
         3 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (liczbę osób zgłasza telefonicznie lub 
         SMS-em kierownik obiektu dowódcy ochrony, do godz. 20:30 poprzedniego dnia);   
         Do porównania ofert zostanie przyjętych 40 dni z pełnym składem ochrony, tj. z 3 kwalifikowanymi 
         pracownikami ochrony fizycznej (oprócz kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej pełniącego 
         dyżur całodobowy) i 52 dni z 1 kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej (oprócz kwalifikowanego 
         pracownika ochrony fizycznej pełniącego dyżur całodobowy). 
        
 2) Kąpielisko „Morskie Oko” ul. Chopina 27 we Wrocławiu: 
      - od dnia 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r. – 1 pracownik ochrony fizycznej codziennie, w godz. 
         od 18:30 do 6:30 
      - w czerwcu, lipcu i sierpniu, w soboty, niedziele i święta, - do 2 pracowników ochrony fizycznej w godz. 
        9:00 do 19:30, w dni tzw. „kąpielowe” (po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego). 
 
         W godz. od 18:30 do 6:30 pracownik ochrony fizycznej będzie dokonywał rejestrowania  obchodów, we 
          wskazanych punktach kontrolnych zamontowanych na terenie kąpieliska, co 3 (trzy) godziny. 
 
 3) Pływalnia letnia „Kłokoczyce” ul. Kłokoczycka 3 we Wrocławiu: 
      w czerwcu, lipcu i sierpniu - w soboty, niedziele i święta, - do 2 pracowników ochrony fizycznej w godz. 
      9.00 do 19.30, w dni tzw. „kąpielowe” (po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego). 
        
 4)  Kąpielisko „Glinianki” ul. Kosmonautów 2 we Wrocławiu: 
      w czerwcu, lipcu i sierpniu - w soboty, niedziele i święta, - do 2 pracowników ochrony fizycznej w godz. 
      9.00 do 19.30, w dni tzw. „kąpielowe” (po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego). 
 
 UWAGA : Okres ochrony kąpielisk i basenów może ulec zmianie w przypadku wydłużenia   
                  (np. ze względu na upały) sezonu kąpielowego. 

 
3a. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań Zamawiającego dot. ochrony 
osobowej: 
1) egzekwowanie przestrzegania przepisów regulaminów kąpielisk, ścisła współpraca z Policją i Strażą 
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Miejską, 
2) rejestrowanie obchodów w punktach kontrolnych zamontowanych na terenie kąpieliska „Morskie Oko”; 
pracownik ochrony w godz. od 18:30 do 6:30 będzie dokonywał rejestrowania obchodów, we wskazanych 
punktach, co 3 (trzy) godziny, 
3) zapobieżenie dewastacjom sprzętu, dewastacjom zabezpieczeń i oznakowań, przedostawaniem się osób  
nieupoważnionych na teren chroniony oraz innym działaniom zewnętrznym i wewnętrznym, które mogłyby 
spowodować szkody,   
4) zabezpieczenie kąpielisk przed wejściem osób bez biletu (ochrona płotów oraz terenu kąpielisk), 
5) wyprowadzanie z terenu kąpielisk osób stanowiących zagrożenie dla kąpiących się (np. osoby nietrzeźwe, 
zakłócające spokój itp.)  oraz osób bez ważnego biletu wstępu, 
6) sprawdzanie biletów, 
7) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpielisku, 
8) reagowanie na zaśmiecanie terenu oraz palenie tytoniu i picie piwa poza wyznaczonymi miejscami, 
9)  zabezpieczenie powierzonego mienia przed jego utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, 
10) niezwłoczne powiadomienie Policji w razie usiłowania dokonania lub dokonania kradzieży, włamania, 
napadu, dewastacji mienia itp., 
11) niezwłoczne powiadomienie Pogotowia Ratunkowego w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, jak  
również usiłowania dokonania lub dokonania napadu, jeśli zachodzi taka konieczność, 
12) niezwłoczne powiadomienie Straży Pożarnej w razie zaistnienia pożaru lub stwierdzenia próby 
podpalenia, 
13) niezwłoczne powiadomienie Pogotowia Gazowego w razie wybuchu gazu lub stwierdzenia powstania 
takiego zagrożenia, 
14) informowanie przedstawicieli Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach, 
15)  szczególne dozorowanie: obiektów, kas, zwłaszcza w godzinach ich zamykania i przemieszczania    
wartości pieniężnych, 
16)  pracownik ochrony w porze nocnej i w dni wolne od pracy będzie posiadał telefon oraz sygnalizator 
napadu w celu wezwania natychmiastowej pomocy, 
17)  pracownik ochrony musi posiadać bezpośrednią łączność z bazą (telefon komórkowy lub podobna 
łączność). 
18) Kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej i muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o 
ochronie osób i mienia (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 1995, ze zm.). 
19) Pracownicy ochrony nie mogą być osobami o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób 
istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o 
podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną. 
20) Wszystkie obiekty, załączone w system alarmowy powinny być kontrolowane przez zmotoryzowane patrole 
Wykonawcy. 
Kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej i muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o 
ochronie osób i mienia (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.). 
Pracownicy ochrony muszą rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. W szczególności nie mogą spać 
w czasie wykonywania przedmiotu umowy; przyjmować wizyt rodziny, znajomych, przyjaciół; przyjmować 
poczęstunków; pić alkoholu; palić papierosów; oglądać telewizji; słuchać radia; oraz używać innych urządzeń 
do odtwarzania dźwięku; grać w gry elektroniczne ani prowadzić prywatnych rozmów telefonicznych. 
 
 
5. OCHRONA DORAŹNA – PRZYJAZD GRUPY INTEREWNCYJNEJ, na zgłoszenie pilotem napadowym lub 
telefonicznie: 
       1) obiekt „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu (hala widowiskowo-sportowa, 
          lodowisko, kryta pływalnia, pływalnia letnia, hotel), 
       2) basen kąpielowy „Kłokoczyce” przy ul. Kłokoczyckiej 1 we Wrocławiu, 
       3) kąpielisko „Morskie Oko” przy ul. Chopina 27 we Wrocławiu, 
       4) kąpielisko „Glinianki” przy ul. Kosmonautów 2 we Wrocławiu, 
       5) Centrum Treningowe Nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu, 
       6) Centrum Treningowe Nr 3 przy ul. Krajewskiego 3 we Wrocławiu, 
       7) Centrum Treningowe nr 5 przy ul. Spiskiej 1 we Wrocławiu, 
       8) Centrum Treningowe Nr 6 przy ul. Hallera 81 we Wrocławiu, 
       9) Tor Wrotkarski przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu, 
       10) korty tenisowe przy ul. Pułtuskiej 13 we Wrocławiu. 
 
4a. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań Zamawiającego dot. ochrony 
doraźnej – przyjazdu grupy interwencyjnej: 
1) Grupa Interwencyjna to zespół co najmniej dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, 
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wyposażonych w samochód, środki łączności, środki przymusu bezpośredniego, której czas reakcji 
będzie nie dłuższy niż 5 minut w nocy (godz. 22:00 – 6:00) i nie dłuższy niż 10 minut w dzień (godz. 6:00 do 
22:00). 
2) Kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej i muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o 
ochronie osób i mienia (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.). 
3) Pracownicy ochrony nie mogą być osobami o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób 
istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o 
podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną. 
4) Wszystkie obiekty, załączone w system alarmowy powinny być kontrolowane przez zmotoryzowane patrole 
Wykonawcy. 
Kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej i muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o 
ochronie osób i mienia (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.). 
Pracownicy ochrony muszą rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. W szczególności nie mogą spać 
w czasie wykonywania przedmiotu umowy; przyjmować wizyt rodziny, znajomych, przyjaciół; przyjmować 
poczęstunków; pić alkoholu; palić papierosów; oglądać telewizji; słuchać radia; oraz używać innych urządzeń 
do odtwarzania dźwięku; grać w gry elektroniczne ani prowadzić prywatnych rozmów telefonicznych. 
 


