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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiot zamówienia: 

Ochrona obiektów sądowych 

Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Ochrona fizyczna budynków Sądu Rejonowego w Gdyni; 

1. ochrona obiektów wg poniższego zestawienia wsparta dodatkowo grupą interwencyjną 
poruszającą się oznakowanym pojazdem mechanicznym (samochód) składającą się min. z 2 
osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, dojazd do obiektów 
max. 20 minut od zgłoszenia w porze dziennej, 10 minut w porze nocnej. Zamawiający 
dopuszcza wykonanie tej części zamówienia przez podwykonawcę. 

2. Liczba godzin za cały okres świadczenia usługi ochrony przez kwalifikowanych pracowników 
ochrony (wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej) wynosi 49952. 

3. Liczba  godzin za cały okres świadczenia usługi obsługi szatni przez pracowników 
niekwalifikowanych wynosi  4282. 
 

adres 
płatnika 

adres 
chronionego 

obiektu 
informacje nt. ochrony 

przewidywana 
data 

rozpoczęcia 
ochrony 

Sąd Rejonowy 
w Gdyni 
ul. Pl. 
Konstytucji 5, 
81-354 Gdynia 

Sąd Rejonowy w 
Gdyni, Pl. 
Konstytucji 5 

ochrona w poniedziałki przez trzech pracowników w 
godz. 7.30-18.00, dwóch pracowników w godz. 
18.00-20.00 oraz jednego pracownika w godz. 20.00-
7.30. W pozostałe dni robocze ochrona przez trzech 
pracowników w godz. 7.30-15.30, dwóch 
pracowników w godz. 15.30-20.00 oraz jednego 
pracownika w godz. 20.00-7.30. W dni wolne od 
pracy ochrona przez jednego pracownika ochrony od 
godziny 20,00 dnia poprzedzającego dzień wolny od 
pracy do 7.30 dnia następnego po dniu wolnym od 
pracy. W obiekcie tym jeden pracownik szatni na 
zasadach opisanych pod niniejszą tabelą. 

12.10.2019 

Sąd Rejonowy w 
Gdyni, ul. Jana z 
Kolna 55 

ochrona w poniedziałki przez dwóch pracowników w 
godz. 7.30-18.00 oraz jednego pracownika w godz. 
18.00-7.30. W pozostałe dni robocze ochrona przez 
dwóch pracowników w godz. 7.30-15.30, oraz 
jednego pracownika w godz. 15.30-7.30. W dni 
wolne od pracy ochrona przez jednego pracownika 
ochrony od godziny 15.30 dnia poprzedzającego 
dzień wolny od pracy do 7.30 dnia następnego po 
dniu wolnym od pracy. 

12.10.2019 

 
Uwaga: 

- we wszystkich obiektach wyszczególnionych w tabeli w każdy poniedziałek trwają dyżury do 
godziny 18.00; 

- w obiekcie przy Pl. Konstytucji 5 obsługa szatni dla interesantów w dni robocze od 7.30 do 
15.30 (w każdy poniedziałek do 18.00, jeden pracownik na szatnię, bez wpisu na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej); 

- w obiekcie przy Pl. Konstytucji 5 w godzinach 7.30-15.30 (w poniedziałki 7.30-18.00) obsługa 



 
 
 
 

 

     

 

schodołazu do transportu osób niepełnosprawnych oraz podnośnika dla osób 
niepełnosprawnych znajdującego się przy wejściu głównym do budynku sądu, 

- rozpoczęcie usługi następuje 12.10.2019 roku o godzinie 00:00 i kończy się ostatniego dnia 
obowiązywania umowy o godzinie 23:59 
 

Opis przedmiotu zamówienia wspólny dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI II: 
1. W ramach ochrony obiektów Wykonawca będzie postępował z należytą starannością, a w 

szczególności przyjmie na siebie obowiązki w zakresie: 
1.1. ochrony i dozoru mienia znajdującego się w wyżej wymienionych obiektach celem 

zabezpieczenia go przed próbami dewastacji, uszkodzenia bądź kradzieży – włamania z 
zewnątrz jak i wewnątrz ochranianych obiektów, 

1.2. ochrony w sytuacjach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na 
terenie chronionych obiektów, 

1.3. powiadamiania odpowiednich służb porządkowych i straży pożarnej o zagrożeniach; 
2. Do obowiązków osób odpowiedzialnych za świadczenie usługi należeć będzie między innymi: 

2.1. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na 
terenie ochranianych obiektów, dokonywanie obchodu obiektu co najmniej raz na 2 
godziny zwracając szczególną uwagę na zakręcone krany i zawory (zabezpieczenie przed 
zalaniem pomieszczeń), nie zgaszone światła, otwarte okna itp., 

2.2. ochrona obiektów przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, pożarem, napadem, 
kradzieżą, dewastacją, 

2.3. monitorowanie przepływu osób przez chronione obiekty oraz monitorowanie i 
informowanie o potencjalnych zagrożeniach dla osób i mienia znajdujących się w 
chronionych obiektach, 

2.4. niedopuszczenie do wnoszenia na teren ochranianych obiektów broni, materiałów 
niebezpiecznych, materiałów i towarów przeznaczonych do sprzedaży lub 
rozpowszechniania, 

2.5. sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszonego z obiektów sprzętu elektronicznego, 
informatycznego i innych składników majątku Sądu, 

2.6. włączanie i wyłączanie świateł nocnych zewnętrznych i wewnątrz obiektów w zależności 
od pory dnia/roku, 

2.7. w chronionych obiektach sprawdzanie zamknięć drzwi, okien, krat, kłódek, 
2.8. udostępnianie pracownikom/firmom sprzątającym, remontującym pomieszczeń Sądu w 

dni wolne od pracy/po godzinach pracy na podstawie zgłoszenia tego faktu przez osoby 
upoważnione tj. Prezesów, Dyrektorów, Kierowników lub inne osoby na podstawie 
legitymacji służbowej lub upoważnienia, 

2.9. przyjmowanie i wydawanie zaplombowanych lub w inny sposób zabezpieczonych kluczy 
zgodnie z instrukcją przyjmowania i wydawania kluczy obowiązującą w poszczególnych 
obiektach. Wydawanie kluczy do pomieszczeń odbywać się będzie za własnoręcznym 
wpisem pobierającego klucze do Księgi Wydawania, 

2.10. otwieranie i zamykanie bram, szlabanów, osobom uprawnionym do wjazdu/wyjazdu, 
2.11. pełna znajomość topografii chronionych obiektów – rozkładu pomieszczeń, dróg 

ewakuacyjnych, 
2.12. pełna znajomość rozmieszczenia i  umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, 

instalacji ppoż., zaworów wodnych/gazowych, 
2.13. prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z 

istniejącymi w chronionych obiektach instalacjami, 
2.14. obsługa istniejących w obiektach bramek do wykrywania metalu (ET Engineering SDM5 

Multizone –  2 szt. w budynku przy Pl. Konstytucji 5, 1 szt. w budynku przy ul. Jana z 
Kolna 55), rentgenowskich skanerów bagażu (Astrophysics XIS-5335S- 1 szt. w budynku 
przy ul. Jana z Kolna 55), systemów alarmowych napadu, włamania i monitoringu ppoż., 

2.15. Osoby wskazane przez Wykonawcę do obsługi urządzenia RTG do prześwietlanie bagażu 
muszą posiadać ważne badania lekarskie zezwalające na pracę w warunkach 



 
 
 
 

 

     

 

promieniowania jonizującego. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby 
osoby wyznaczone do obsługi rentgenowskiego skanera bagażu (Astrophysics XIS-
5335S) posiadały wiedzę nt. obsługi tego urządzenia. W przypadku dysponowania 
osobami posiadającymi umiejętność jego obsługi Wykonawca załącza do umowy 
oświadczenie o treści „Oświadczam/y, że osoby wyznaczone do obsługi 
rentgenowskiego skanera bagażu (Astrophysics XIS-5335S) zostały przeszkolone z jego 
obsługi i posiadają wiedzę niezbędną do jego prawidłowego użytkowania oraz posiadają 
aktualne badania lekarskie zezwalające na pracę w warunkach promieniowana 
jonizującego” Oświadczenie to należy złożyć przy podpisaniu umowy.  
Ponadto Informacje o pracownikach wyznaczonych przez Wykonawcę do obsługi 
urządzenia RTG należy zamieścić w formularzu Wykaz osób stanowiącym załącznik nr 6 
do SIWZ 

2.16. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada pracowników ze znajomością obsługi ww. 
urządzenia, zobowiązany będzie do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia 
pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia przeprowadzonego przez 
uprawnioną do tego firmę. Po przeprowadzeniu szkolenia złoży oświadczenie zgodne z 
treścią zamieszczoną powyżej. Zamawiający na prośbę Wykonawcy udostępni kontakt do 
firmy uprawnionej do przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia. (wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) 

2.17. pełna znajomość regulaminów dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących na 
poszczególnych obiektach, 

2.18. powiadamianie wskazanego pracownika Sądu oraz właściwych służb w przypadku 
stwierdzenia w ochranianym obiekcie awarii, pożaru lub włamania oraz podjęcie 
stosownych działań zabezpieczających, 

2.19. Wykonawca sporządzi księgę dokumentującą przebieg pełnienia służby na wzór 
określonej w art. 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i 
mienia (Dz. U. z 2005 roku, nr 145, poz. 1221 ze zm.) z uwzględnieniem możliwości wpisu 
przez Zamawiającego uwag i postulatów dotyczących sposobu wykonywania umowy.. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do ww. ksiąg oraz do bieżącego 
otrzymywania ustnych informacji z przebiegu służby, 

2.20. udzielanie interesantom informacji na temat lokalizacji wydziałów, oddziałów, sal 
rozpraw itp., 

2.21. prowadzenie depozytu przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych. 
3. Przez termin włamanie rozumie się bezprawne wtargnięcie do ochranianego obiektu lub     

pomieszczenia w sposób pozostawiający widoczne lub dające się stwierdzić ślady, 
4. Za sytuację szczególnego zagrożenia uznaje się w szczególności: 

4.1. pożar i inne zdarzenie losowe na terenie chronionych obiektów, 
4.2. kradzież z włamaniem, wybuch lub zagrożenie wybuchem w obiekcie chronionym, 
4.3. terroryzm, 
4.4. rabunek w obiekcie chronionym, 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wynikającą z niewykonania, nienależytego 
wykonania lub wykonania z nienależytą starannością obowiązków w zakresie ochrony na zasadach 
określonych w kodeksie cywilnym, 

6. Wykonawca na własny koszt wyposaży osoby wskazane do świadczenia usługi ochrony w jednolite 
mundury/odzież z emblematami Wykonawcy (koszula, marynarka, spodnie materiałowe, buty 
skórzane, kurtka dla pracowników wykonujących usługę na zewnątrz), potrzebny sprzęt specjalnego 
przeznaczenia w zakresie ochrony osobistej oraz środki łączności (telefony komórkowe lub 
krótkofalówki o mocy min. 1W, ręczne detektory metalu dla osób wykonujących usługę przy 
bramowych detektorach metalu). Zamawiający nie dopuszcza koszulek typu T-shirt oraz ubrania 
polowego typu moro. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaakceptowania przedstawionych 
wzorów ubioru pracowników przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

7.  Osoby wskazane do świadczenia usługi w czasie pełnienia służby będą się stosować do poleceń 
osób wskazanych przez Zamawiającego, 



 
 
 
 

 

     

 

8. Wymagania Zamawiającego: 
8.1. Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a PZP wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące 

pracę w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy 
(Dz.U. z 2014r. poz.1502, z późn. zm.) były zatrudnione na umowę o pracę. Wykonawca lub 
podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W 
przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

8.2. Zamawiający wymaga utworzenia stałej grupy osób wskazanych do realizacji umowy. W 
załączniku do umowy Wykonawca wymieni imiennie osoby, które będą pełniły ochronę w 
poszczególnych obiektach z zaznaczeniem pracowników kwalifikowanych (wpisanych na listę 
kwalifikacyjną pracowników ochrony fizycznej). Osoby wskazane do świadczenia na obiektach 
muszą posiadać przy sobie legitymacje (lub ich kopie, potwierdzone za zgodność przez 
przedstawiciela Wykonawcy), potwierdzające ich wpisanie na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony do wglądu przez osoby upoważnione oraz identyfikator umieszczony w 
widocznym miejscu. Na identyfikatorze uwidocznione winny być w sposób czytelny: imię i 
nazwisko pracownika wraz ze zdjęciem, funkcja lub stanowisko oraz nazwa (firma) 
Wykonawcy. Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające niekaralność wszystkich 
pracowników skierowanych do wykonania usługi. 

8.3. Wszelkie czynności związane z zapewnieniem wymaganego przez Zamawiającego sposobu 
realizacji usługi w tym także zapewnienie wymaganego wyposażenia w czasie wykonywania 
usługi ochrony oraz zapewnienie wymaganej dokumentacji obciążają Wykonawcę. 

8.4. Zamawiający wymaga, aby na czas świadczenia usługi Wykonawca posiadał polisę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia. 

8.5. Wymogi dotyczące polisy: 
a) suma gwarancyjna jest nie mniejsza niż jeden mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 
b) franszyzę i udziały własne wyłącznie dla szkód rzeczowych nie przekraczających 1.000,-  

PLN (słownie: jeden tysiąc złotych ), 
c) rozliczenie ewentualnej szkody do wysokości udziału własnego pozostaje po stronie 

Wykonawcy, 
d) odpowiedzialność gwarancyjna pokrywa się z odpowiedzialnością sprawczą  

ubezpieczonego w okresie objętym umową ubezpieczenia bez względu na datę 
ujawnienia szkody i jej zgłoszenia o ile zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w 
okresie ubezpieczenia,  

8.6. Zamawiający wymaga zapoznania pracowników ochrony z regulaminami organizacyjnymi 
chronionego obiektu, przepisami bhp i ppoż. 

8.7. Zamawiający wymaga znajomości obsługi bramowych detektorów do wykrywania metalu 
oraz urządzenia RTG do skanowania bagażu znajdujących się na wyposażeniu Sądu.  

8.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wymiany osoby wskazanej do realizacji usługi 
na inną z listy bez podania przyczyny. 

8.9. Zamawiający dopuszcza korzystanie z usług podwykonawców jedynie w zakresie grupy 
interwencyjnej. 

 
9. Zatrudnianie osób skierowanych do realizacji zamówienia na umowę o pracę: 

9.1. Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie stale zatrudniał na podstawie umowy o 
pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań wszystkie osoby 
skierowane do realizacji zamówienia. 

9.2. Najpóźniej na dzień podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu 
oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, 
o których mowa w ustępie poprzedzającym. 

9.3. Niezależnie od wymogu przedstawienia oświadczenia, o którym mowa wyżej, Zamawiający 
może na dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodny z 



 
 
 
 

 

     

 

wymaganiami Zamawiającego w razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do 
prawdziwości lub aktualności oświadczenia, o którym mowa powyżej. Wykonawca przedkłada 
żądane dokumenty w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. 

 


