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       Załącznik nr 2 

 
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla potrzeb 

 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok 2018 
 

Opis przedmiotu zamówienia do części drugiej zamówienia 
 

Ochrona w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiektach Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z interwencją grupy szybkiego reagowania oraz usługi 
konwojowanego transportu wartości pieniężnych. 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w formie 

całodobowego monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu z interwencją grupy szybkiego 
reagowania (patrolu interwencyjnego) w obiektach będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, których wykaz stanowi załącznik nr 2a oraz świadczenie usług w zakresie konwojowanego 
transportu wartości pieniężnych dla pomieszczenia kasowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
znajdującego się w budynku Rektoratu przy ul. Gagarina 11 w Toruniu. 

 
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 

 
3. Zamawiający dołożył należytej staranności przy prawidłowym określeniu swoich docelowych potrzeb, 

jednak nie jest w stanie przewidzieć szczególnych sytuacji w związku ze zmianami dotyczącymi zbycia 
nieruchomości, zmiany rozporządzania obiektem bądź zmiany formy ochrony obiektu. 

 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia bądź rezygnacji z zakresu przedmiotu 

zamówienia dotyczącego danego obiektu, w związku z przesłankami wynikającymi z ust. 3, w wyniku 
czego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę. 

 
5. Zamawiający uprawniony jest do zmiany terminów usługi konwojowanego transportu wartości 

pieniężnych w danym miesiącu oraz do wskazania nowego terminu, a także ewentualnej rezygnacji z 
konwoju w danym miesiącu w uzasadnionej sytuacji. 
 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do próbnych interwencji grupy szybkiego reagowania w czasie 
 realizacji przedmiotu zamówienia w liczbie jednej próby w każdym obiekcie w kwartale, bez  uprzedniego 
podawania terminu. 

 
7. Zamawiający  deklaruje, iż przewożone wartości nie będą przekraczały jednej jednostki obliczeniowej w 

ramach jednego konwoju w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 wrześnie 2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 793) zwanym dalej Rozporządzeniem. 
 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do próbnych interwencji grupy szybkiego reagowania w czasie 
 realizacji przedmiotu zamówienia w liczbie jednej próby w każdym obiekcie w kwartale, bez  uprzedniego 
podawania terminu. 

 
9.  Do zadań Wykonawcy będzie należało: 
9.1. w zakresie  monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiektach Uniwersytetu 
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 Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz  z interwencją grupy szybkiego reagowania: 
1) podłączenie na własny koszt do dnia 1 stycznia 2018 roku lokalnych systemów sygnalizacji włamania 

bądź włamania i napadu, stanowiących własność Zamawiającego, znajdujących się w obiektach  
wskazanych w załączniku nr 3a, do Stacji Monitorowania Alarmów Wykonawcy (SMA) oraz 
zamontowanie w tych budynkach końcówek abonenckich monitorowania alarmów (nadajnik GSM/GPRS 
wraz  z kartą SIM), 

2)  zatwierdzenie, do dnia wejścia w życie umowy, kart zgłoszenia obiektów do monitorowania, 
3)  wyposażenie pomieszczenia Agencji PKO znajdującej się w budynku Rektoratu przy ul. Gagarina 11 

w Toruniu w radiolinię napadową wraz z pilotem. W pozostałych obiektach, w których monitorowanie 
obejmować będzie monitorowanie napadu, Zamawiający wyposaży systemy alarmowe w radiolinie 
napadowe, 

4) monitorowanie sygnałów zakodowanych informacji wysyłanych z lokalnego systemu alarmowego w 
obiektach, a następnie niezwłoczne przekazywanie odpowiadających tym sygnałom informacji 
wskazanym przez Zamawiającego osobom oraz do odpowiednich służb (policji, straży pożarnej, 
pogotowia ratunkowego) w celu podjęcia właściwych działań, 

3) wyświetlanie na ekranie komputera przyjmowanych sygnałów z lokalnego systemu alarmowego 
i zapisywanie historii tych informacji na twardym dysku, 

4) natychmiastowe wysyłanie patrolu interwencyjnego do obiektu chronionego po odebraniu sygnału 
o zagrożeniu osób i mienia w obiekcie  -  w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu 
do czasu przybycia osoby uprawnionej przez Zamawiającego, 

5) pozostawanie codziennie całodobowo w gotowości do podjęcia czynnych działań ochronnych w budynku, 
z którego nadszedł sygnał alarmowy, w sytuacji włamania, usiłowania włamania, napadu, pożaru, zaniku 
napięcia, próbnej interwencji lub innego sygnału alarmowego (w zależności od zainstalowanych czujek w 
obiekcie), 

6)  skierowanie patrolu interwencyjnego na podstawie telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego, w 
przypadku, gdy system sygnalizacji w budynku jest wyłączony i sygnał alarmowy nie będzie odebrany w 
Stacji Monitorowania Alarmów, a w obiekcie zaistniało zdarzenie, które będzie wymagało interwencji 
Wykonawcy, 

7)  nieodpłatne udostępnianie na żądanie Zamawiającego wydruków zdarzeń zaistniałych z okresu ostatnich 
30 dni przed zgłoszeniem wniosku przez Zamawiającego, 

8) powiadamianie Zamawiającego w razie uzyskania informacji o uszkodzeniu linii przekazu sygnału 
alarmowego lub lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu, o zaistniałym zdarzeniu i objęcie 
chronionego obiektu doraźnym dozorem do czasu przyjazdu przedstawiciela Zamawiającego, 

9)  powiadamianie Zamawiającego o zbliżającej się konieczności wymiany zasilania awaryjnego w systemie 
sygnalizacji włamania bądź włamania i napadu. 

 
9.2. w zakresie konwojowania i transportu wartości pieniężnych wraz z interwencją grupy szybkiego 
 reagowania: 
1) konwój, dowóz wartości pieniężnych oraz jednego pracownika Zamawiającego (kasjera), a w 

wyjątkowych sytuacjach dwóch pracowników Zamawiającego (kasjerów) z banku wskazanego w 
załączniku nr 3b do umowy, do pomieszczenia kasowego znajdującego się w budynku Rektoratu przy 
ul. Gagarina 11 w Toruniu, 

2) wprowadzenie do składu zespołu konwojowego pracownika pełniącego funkcję osoby transportującej 
wartości pieniężne, który odpowiedzialny będzie za przenoszenie tych wartości na drodze ze 
wskazanego banku do pojazdu oraz z pojazdu do pomieszczenia kasowego w siedzibie Zamawiającego, 

3) konwojowanego transportu wartości pieniężnych na trasie o długości około 6 kilometrów na terenie 
miasta Torunia z banku do siedziby Zamawiającego (bank wskazany zostanie w załączniku nr 3 do 
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umowy), wraz z podaniem osób upoważnionych ze strony Zamawiającego do transportu wartości 
pieniężnych), w szacowanej ilości jednego konwoju w miesiącu. 

4) realizacji usługi przez Wykonawcę na podstawie telefonicznego zgłoszenia pod wskazany przez 
Wykonawcę w załączniku numeru telefonu, 

5) świadczenia usługi konwojów w terminach oraz godzinach ustalanych przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem, a w szczególnych wypadkach w dniu 
konwoju, z jednoczesnym zastrzeżeniem możliwości odwołania konwoju, bez ponoszenia opłaty, 

6) ponoszenia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności od momentu przejęcia pakietów z pieniędzmi 
od Zamawiającego (z banku wskazanego w załączniku nr 3b) do czasu ich dostarczenia do 
pomieszczenia kasowego w budynku Rektoratu przy ul. Gagarina 11 w Toruniu, 

7) transportu wartości pieniężnych pojazdem Wykonawcy przystosowanym do przewozu wartości 
pieniężnych, zgodnie z Rozporządzeniem, 

8) skierowania przez Wykonawcę odpowiednio – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa - wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, odpowiednio umundurowanych, 
wyposażonych w identyfikatory, środki ochrony osobistej i w niezbędne środki łączności umożliwiające 
wezwanie wsparcia tj. grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego lub 
policji, 

9) legitymowania się przez konwojenta udającego się do banku celem świadczenia usługi konwoju 
identyfikatorem firmowym i posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (do wglądu), 

10) ustalenia przez strony upoważnionych przedstawicieli do bezpośredniego kontaktu i informowania 
o terminach świadczenia usługi (załącznik 3b do umowy). Zmiana przedstawicieli nie stanowi zmiany 
warunków umowy, 

11) zachowania przez Wykonawcę w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan 
bezpieczeństwa konwojowanych wartości oraz pracownika Zamawiającego zarówno w czasie 
obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu. 
 

10.3. w zakresie grupy interwencyjnej, dotyczy zarówno monitorowania systemu sygnalizacji 
 włamania i napadu w obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz konwoju: 

1) dysponowania grupą interwencyjną, której czas dojazdu będzie zgodny ze złożoną przez 
Wykonawcę ofertą, 

2) zapewnienia skutecznego działania grupy interwencyjnej Wykonawcy poprzez skład osobowy 
posiadający zgodne z obowiązującymi przepisami kwalifikacje, wyposażenie sprzętowe oraz 
identyfikujące umundurowanie, 

3) oznaczenia pracowników grupy interwencyjnej w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację 
oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego, a także wyposażeniu ich w sprzęt (telefon  komórkowy, 
krótkofalówkę, radiolinię napadową wraz z pilotem) do komunikowania się z  odpowiednimi 
służbami i z Zamawiającym. 

 
 
 
 


