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Załącznik nr 3       
                                

 
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla potrzeb 

 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok 2018 
 

Opis przedmiotu zamówienia do części trzeciej zamówienia 
 
 Ochrona bezpośrednia wydarzeń, uroczystości i imprez masowych na terenie Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz UMK, które szczegółowo wymienione są w  
załączniku nr 3a. 

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do  31 grudnia 2018 roku. 
3. Docelowe potrzeby Zamawiający określa na 5 595 godzin. 
4. Zamawiający dołożył należytej staranności przy prawidłowym określeniu swoich docelowych 

potrzeb, jednak nie gwarantuje, że zrealizuje to zamówienie w pełnym zakresie, ponieważ nie jest 
w stanie precyzyjnie określić przyczyny odwołania przez organizatora imprezy, uroczystości bądź 
wydarzenia lub wprowadzenia zmian przez Organizatora do harmonogramów imprez, uroczystości 
oraz wydarzeń. Zamawiający zastrzega, że minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu 
realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% łącznego wynagrodzenia netto. 
Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia 
przedmiotu zamówienia, w związku z czym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie 
wykonaną usługę. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość elastycznego kształtowania liczby pracowników ochrony 
w poszczególnych etapach imprezy, tj. określenia zapotrzebowania na mniejszą liczbę 
pracowników ochrony w początkowej i końcowej fazie imprezy/wydarzenia, uzgadniając godziny 
pełnienia usługi w terminie wskazanym w załączniku nr 3a, zgodnie z podaną liczbą godzin. 

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

 

7. Do zadań Wykonawcy będzie należało: 
1) wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej w godzinach wskazanych przez Zamawiającego, 

we wszystkie dni tygodnia, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami, przez wskazaną liczbę 
pracowników ochrony, 

2) natychmiastowe interweniowanie w przypadku naruszenia przepisów porządkowych, ochrony 
ppoż. oraz w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, naruszenia porządku lub 
ujawnienia przestępstwa, zgodne z zasadami i procedurami określonymi w regulaminach i 
instrukcjach obowiązujących w chronionym obiekcie bądź imprezie, 

3) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich zauważonych szkód lub nieprawidłowości zagrażających 
życiu lub zdrowiu użytkowników obiektu bądź imprezy, 

4) dysponowanie zmotoryzowaną grupą interwencyjną, której czas reakcji będzie zgodny ze złożoną 
przez Wykonawcę ofertą, 

5) zapewnienie skutecznego działania grupy interwencyjnej Wykonawcy poprzez skład osobowy 
posiadający zgodne z obowiązującymi przepisami kwalifikacje, wyposażenie sprzętowe oraz 
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identyfikujące umundurowanie, 
6) niezwłoczne zawiadamianie grupy interwencyjnej i Zamawiającego o stwierdzonych 

nieprawidłowościach i naruszeniach zabezpieczenia obiektów bądź imprez, a w przypadku 
usiłowania wejścia do budynków osób niepożądanych lub próbach dokonania innego przestępstwa, 
zawiadamianiu również Policji, 

7) prowadzenie wnikliwej obserwacji otoczenia oraz nieregularnych, rejestrowanych obchodów 
chronionego obiektu bądź imprezy, 

8) sprawdzanie, czy po zamknięciu obiektu bądź zakończeniu imprezy: 
a) wszyscy uczestnicy opuścili jego teren, 
b) sprawnie działa system monitoringu, 
c) weryfikacja stanu wyposażenia pomieszczenia służbowego, 

9) ochrona obiektu bądź imprezy przed dostępem osób nieuprawnionych, 
10) punktualne rozpoczynanie i kończenie realizacji usług, 
11) bieżące nadzorowanie przez kierownika ochrony składu osobowego pracowników ochrony 

i powierzonych im zadań, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 
12) właściwe zachowanie emocji przez pracowników ochrony podczas wykonywania 

powierzonych im zadań, podejmowanie przez nich działań z rozwagą, bez użycia gróźb i 
agresji, zgodnie z przepisami regulującymi wykonywanie usług ochronnych, zasadami obrony 
koniecznej i stanu wyższej konieczności, z zachowaniem należytej staranności i w 
poszanowaniu godności osobistej osób, 

13) zapewnienie natychmiastowej reakcji w przypadku opuszczenia stanowiska pracy przez 
 pracownika ochrony, zgłoszone zarówno przez tego pracownika ochrony jak i Zamawiającego, 

14) podejmowanie innych doraźnych zadań wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego, 
związanych z bezpośrednim przygotowaniem koncertu/wydarzenia, mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu bądź imprezy, takich jak np. 
ustawienie lub zmiana ustawienia płotków ochronnych, czy udrożnienie wyjść 
ewakuacyjnych, wskazanie dróg ewakuacyjnych i drogi przeciwpożarowej, 

15) udzielanie uczestnikom imprezy/wydarzenia podstawowych informacji o obiekcie, przez 
strażnika ochrony pełniącego obowiązki w obiekcie, do czego zostanie odpowiednio 
wcześniej przeszkolony, 

16) dostarczanie, w terminach określonych w załączniku nr 3a, wykazów pracowników ochrony, 
którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania 
umowy wraz z kserokopiami legitymacji pracowników ochrony fizycznej lub legitymacji 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, potwierdzającymi uprawnienia tych 
pracowników ochrony (m.in. przeszkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy), a w 
przypadku imprezy masowej także zaświadczeń o odbyciu przez pracowników ochrony 
przeszkolenia w zakresie wykonywania zadań członka służb porządkowych na imprezach 
masowych oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania zadań 
kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej, 

17) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach personalnych oraz uaktualnianie 
wyżej wymienionych wykazów pracowników ochrony, 

18) wyposażenie na koszt Wykonawcy pracowników ochrony w jednolity ubiór, umożliwiający 
identyfikację podmiotu zatrudniającego  (np. koszulka, spodnie, marynarka) z oznaczeniem 
Wykonawcy i identyfikatorem pracownika ochrony, 

19) podczas oficjalnych uroczystości i wydarzeń wyposażenie pracowników ochrony w ubiór 
stosowny do rangi wydarzenia,  
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20) dbałość każdego pracownika ochrony o schludny wygląd (pracownik ochrony powinien być 
umyty, uczesany, ogolony), 

21) wyposażenie pracowników ochrony w legitymacje, umieszczone na mundurach, w 
widocznym miejscu, na których będą widniały: zdjęcie, imię i nazwisko pracownika ochrony, 
numer legitymacji, oznaczenie przedsiębiorcy wydającego dokument, pieczęć podmiotu 
wystawiającego dokument, data i miejsce wydania, imię i nazwisko oraz podpis 
wystawiającego dokument, 

22) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego dotyczących liczby pracowników ochrony, czasu 
ich pracy itp., którzy będą realizowali usługi określone w załączniku nr 3a, po uprzednim 
uzgodnieniu tych wytycznych  przez strony, najpóźniej w terminie wskazanym w załączniku, 

23) planowanie pracy z uwzględnieniem liczby pracowników ochrony, która będzie zgodna  ze 
wskazaniami kodeksu pracy, głównie w odniesieniu do 40-godzinnego tygodnia pracy, 

24) na wniosek Zamawiającego dokonanie zmiany pracownika ochrony, który w uzasadnionej 
ocenie Zamawiającego w sposób nienależyty wykonuje obowiązki wynikające z umowy, 

25) wyposażenie pracowników ochrony w środki łączności umożliwiające niezwłoczny kontakt z 
kierownikiem, grupą interwencyjną oraz Zamawiającym, 

26) zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w 
czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu. 

 
 


