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Załącznik Nr 5 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w obiektach 
zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie 
pracowników ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia w obiektach 
opisanych poniżej, pomieszczeń w budynkach oraz rzeczy znajdujących się w tych 
pomieszczeniach. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji zamówienia dysponował 
osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i 
mienia.   
Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, osób 
które będą wykonywać przedmiot zamówienia. 
Ochrona fizyczna ma być realizowana przez pracowników ochrony Wykonawcy 
świadczącego usługi w zakresie ochrony osób i mienia, spełniającego wymogi określone w 
ustawie z 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1432) i będzie 
polegać na zabezpieczeniu budynków przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz 
działaniem osób trzecich, jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru 
i zalania wodą. 
Obiekt przy ul. Żelaznej 79 
Na działce o powierzchni 4 916 m2 znajduje się budynek główny A o 6 kondygnacjach, 
budynek B o 5-ciu kondygnacjach, budynek C o 3 kondygnacjach z pomieszczeniami 
laboratoryjnymi, administracyjnymi i magazynowymi, trafostacja, wentylatornia, magazyn i 
wiata (łączna powierzchnia użytkowa 6 425 m²) oraz dwa ogrodzone parkingi z wjazdami od 
strony ul. Chłodnej.  
Obiekt wyposażony jest w system telewizji dozorowej i monitorowany jest przez stację 
monitoringu. Ponadto pomieszczenia, w których znajduje się sprzęt znacznej wartości lub 
dokumentacja medyczna i kadrowa, posiadają system antywłamaniowy z czujnikami ruchu. 
Pomieszczenia laboratoryjne chronione są drzwiami z czytnikami dostępu. W holu na parterze 
zainstalowany jest system kontroli dostępu – bramki dostępu. 
Stanowisko ochrony – całodobowe, stacjonarne, 1-osobowe, zlokalizowane na parterze przy 
wejściu głównym. Ochrona ma być realizowana przez osoby wyposażone w środki przymusu 
bezpośredniego. 
Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 82 
Na działce o powierzchni 1 593 m2 znajduje się budynek o 4 kondygnacjach z 
pomieszczeniami laboratoryjnymi, administracyjnymi i magazynowymi (łączna powierzchnia 
użytkowa 2 500m²) oraz parking wewnętrzny. Obiekt jest wyposażony w system telewizji 
dozorowej, nie posiada systemu alarmowego. 
Stanowisko ochrony – całodobowe, stacjonarne, 1-osobowe, zlokalizowane w portierni przy 
wejściu do klatki schodowej A. Ochrona ma być realizowana przez osoby wyposażone w 
środki przymusu bezpośredniego.     
Obowiązki Wykonawcy 
Do obowiązków Wykonawcy świadczącego usługę ochrony fizycznej osób i mienia należy: 
1) aktywowanie i dezaktywowanie systemów sygnalizacji włamania, napadu lub pożaru, 
2) obserwacja monitorów wizyjnych przesyłających obraz z kamer rozmieszczonych na 

terenie obiektu i w jego otoczeniu zewnętrznym (w obiektach wyposażonych w monitoring 
wizyjny), a także reagowanie na sygnał alarmu antywłamaniowy, 
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3) udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek 
organizacyjnych, 

4) kontrolowanie osób wchodzących i wychodzących, obsługa bramek dostępu, 
5) kontrolowanie wynoszonych paczek lub przedmiotów mogących wskazywać, że stanowią 

one mienie Zamawiającego, 
6) zwracanie uwagi na wnoszone lub pozostawione bez opieki podejrzanie wyglądające 

bagaże lub pakunki, 
7) nie wpuszczanie do budynku akwizytorów i osób o „podejrzanym” wyglądzie, 
8) nie wpuszczanie do budynku osób będących pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, 
9) zwracanie uwagi na osoby palące w miejscach niedozwolonych, 

10) interweniowanie w przypadku zakłócania przez osoby porządku wewnątrz budynku, 
11) wydawanie, odbiór i zabezpieczenie kluczy do pomieszczeń służbowych, z 

uwzględnieniem poświadczenia tych czynności odpowiednim wpisem do książki dyżurów 
i raportów, 

12) kontrolowanie zamknięcia wszystkich drzwi ewakuacyjnych, 
13) sprawdzanie zabezpieczenia i zamykanie pomieszczeń biurowych oraz wszystkich okien 

po zakończeniu pracy Zamawiającego, 
14) ochrona przed włamaniem do budynku, 
15) ochrona przed uszkodzeniem wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach budynku 

lub przed zaborem dokumentów będących własnością Zamawiającego, 
16) stałe patrolowanie budynku wewnątrz, 
17) nadzorowanie wjazdu i wyjazdu pojazdów z parkingu, 
18) patrolowanie terenu wokół budynku oraz parkingu, 
19) niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników Zamawiającego o wszelkich 

zdarzeniach zaistniałych na terenie obiektu, 
20) wykonywanie innych poleceń Zamawiającego, związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa, porządku i ochrony mienia ruchomego i nieruchomego przed kradzieżą, 
zniszczeniem, zalaniem, pożarem i innymi losowymi wypadkami w chronionych 
budynkach, 

21) ujawnianie awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektu, informowanie o 
nich wyznaczonych pracowników Zamawiającego lub odpowiednich służb oraz swoich 
przełożonych, a także wpisywanie tych zdarzeń i podjętych działań w książce dyżurów i 
raportów oraz sporządzanie protokołów szkód, 

22) podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania 
sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującą instrukcją pożarową, 

23) przywoływanie patrolu interwencyjnego zewnętrznego zobowiązanego do udzielania 
pomocy ochronie w WSSE, 

24) w razie konieczności ściśle współpracować z Policją i Strażą Miejską podczas 
zaprowadzania porządku publicznego w obiektach chronionych i na terenie do niego 
przylegającym, a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia awarii, katastrof, 
losowych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia.  

 
Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone 
Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia 
przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów i raportów, do której 
upoważniony personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz 
istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. 
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Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do 
pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonywania zamówienia oraz możliwość korzystania 
z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem zamówienia. 
 
 

Podpis i pieczątka 
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(miejscowość i data)    (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy) 

 


