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Załącznik nr 1 do SWZ 

 
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości 

położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 oraz ochrona wydarzeń organizowanych przez Nowy 

Teatr. 

 

Poprzez usługę całodobowej ochrony Zamawiający rozumie zapewnienie przez Wykonawcę dwóch 

pracowników ochrony, spełniających wymagania przedstawione w rozdziale VI, ust.2 pkt. 4 SWZ, pełniących 

jednocześnie zmianę – w systemie 12 godzinnym: od godziny 8:00 do godz. 20:00 i druga zmiana od 

godz.20:00 do godz. 8:00   – z których jeden pracownik będzie operatorem (obecny w pomieszczeniu ochrony 

– recepcji), a drugi będzie przeprowadzał kontrolne obchody nieruchomości. 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia zmian mogą ulec zmianie – w takim wypadku Zamawiający uprzedzi 

Wykonawcę co najmniej 2 dni robocze przed planowaną zmianą. 

 

Uwaga: w związku z sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem stanu epidemii oraz zaostrzeniem zasad 

bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce, wszyscy pracownicy Wykonawcy 

zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie, a także wszystkich 

zarządzeń, rozporządzeń i regulacji wprowadzonych na terenie Teatru przez Zamawiającego. 

 

Do obowiązków operatora należy: 

 

- kontrola dostępu osób przychodzących do Teatru – kierowanie interesantów i gości do odpowiednich 

działów, udzielanie podstawowych informacji o godzinach pracy Teatru; 

- stały monitoring obrazu z kamer przemysłowych oraz natychmiastowe reagowanie w razie zauważonych 

nieprawidłowości, obsługa rejestratora obrazu; 

- natychmiastowe zgłaszanie problemów z monitoringiem obrazu wyznaczonemu pracownikowi 

Zamawiającego; 

- prowadzenie kontroli i ewidencji pojazdów wjeżdżających na teren nieruchomości wjazdem od ul. 

Madalińskiego; 

- prowadzenie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń osobom uprawnionym, a także 

przechowywania kluczy w sposób ustalony przez Zamawiającego; 

 

- zapalanie i gaszenie oświetlenia zewnętrznego, sprawdzanie czy system oświetlenia nie uległ awarii (centrala 

w pomieszczeniu ochrony); 

- obsługa domofonów i słupków wjazdowych; 

- obsługa i monitorowanie systemu przeciwpożarowego (SAP) według instrukcji przekazanej przez 

Zamawiającego, w razie potrzeby kontakt ze strażą pożarną; 

- pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym poprzez odbieranie telefonów, odbieranie poczty e-mail, 

- prowadzenie dokumentacji ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dziennika 

zmian. 

 

Do obowiązków pracownika przeprowadzającego obchody kontrolne nieruchomości należy: 

 

- stałe monitorowanie sytuacji na terenie całego obiektu – w pomieszczeniach oraz na zewnątrz budynków - 

poprzez   nieregularne obchody nieruchomości co najmniej 6 razy w ciągu jednej zmiany; każdy obchód 

winien być odnotowany w dzienniku zmian. 

- dodatkowe częste monitorowanie przestrzeni foyer teatru, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni 

zajmowanej przez księgarnię teatru, podczas przerw w spektaklach i innych wydarzeniach teatralnych; 
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- zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom niepożądanym – tj. zniszczeniom, uszkodzeniom, kradzieży, 

aktom wandalizmu;  

- grzeczne zwracanie uwagi osobom przebywającym na terenie Teatru niestosującym się do regulaminów 

obowiązujących w Teatrze, w przypadkach braku reakcji na zwróconą uwagę wypraszanie tych osób z terenu 

Teatru; 

- zatrzymywanie osób schwytanych na kradzieży, dewastujących mienie lub zachowujących się w sposób 

nieodpowiedni i natychmiastowe powiadomienie policji lub odpowiedzialnego pracownika Zamawiającego; 

- zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu; 

- udzielanie wskazówek i bieżącej pomocy w razie potrzeby osobom znajdującym się na terenie obiektu – w 

razie potrzeby kierowanie do odpowiednich działów;  

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o dostrzeżonych w czasie wykonywania usługi awariach, 

uszkodzeniach mienia lub innych nieprawidłowościach; 

- sprawdzanie prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń opuszczanych przez pracowników, tj. zamknięcia 

okien, wyłączenia oświetlenia, klimatyzacji, grzejników elektrycznych lub wentylatorów, zamknięcia 

zaworów w pomieszczeniach kuchennych i łazienkach, włączenia systemów alarmowych, odpowiedniego 

zamknięcia drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach;   

- wywieszanie flag w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach w święta państwowe – nie później niż 

o godz. 6:00 rano w dzień święta; 

-  zamknięcie bram wjazdowych po opuszczeniu obiektu przez wszystkich pracowników, widzów i gości, ale 

nie wcześniej niż o godzinie 22:00 i ich otwarcie o godzinie 6:00; 

- montaż i demontaż słupków dostępu na plac wewnętrzny (każdy o wadze ok 40kg); 

- monitoring wentylatora stacji transformatorowej – powiadomienie Innogy w razie awarii; 

- obsługa – wspólnie z operatorem - systemu przeciwpożarowego (SAP) według instrukcji przekazanej przez 

Zamawiającego / kontakt ze strażą pożarną. 

- pełnienie roli koordynatora ochrony wydarzeń w trakcie imprez organizowanych przez Teatr, kiedy pracują 

dodatkowo zamówieni pracownicy ochrony; wyznaczanie im zadań i czuwanie nad prawidłowym 

świadczeniem usługi ochrony. 

 

Poprzez usługę ochrony wydarzeń organizowanych przez Nowy Teatr, Zamawiający rozumie zapewnienie 

przez Wykonawcę, na zgłoszenie Zamawiającego, dodatkowych pracowników ochrony spełniających 

wymagania przedstawione w rozdziale VI, ust.2 pkt. 4 SWZ, na czas organizowanych przez Nowy Teatr 

wydarzeń. 

 

Zamawiający przedstawi zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników ochrony wydarzeń z co najmniej   

4-dniowym wyprzedzeniem przesyłając zlecenie na adres e-mail podany w umowie. 

Zamawiający poda w zleceniu datę, godziny i czas trwania wydarzeń, liczbę potrzebnych osób do 

zabezpieczenia wydarzeń. 

Wykonawca obowiązany jest potwierdzić przyjęcie zlecenia do realizacji najpóźniej w ciągu dwóch dni 

roboczych podając dane osób, które będą zabezpieczały wydarzenia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez 

nie wymagań Zamawiającego (zgodnie z rozdz. VI, ust.2 pkt. 4 SWZ). 

 

Do obowiązków pracowników ochrony wydarzeń należy: 

 

- zabezpieczenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu Nowego Teatru oraz zabezpieczenie 

mienia Zamawiającego; 

- kierowanie ruchem na parkingu, kierowanie gości w odpowiednie miejsca, udzielanie informacji i 

wskazówek; 

- wykonywanie obowiązków zgodnie z zadaniami przydzielonymi przez pełniącego zmianę pracownika 

przeprowadzającego obchody kontrolne nieruchomości (koordynatora ochrony wydarzeń); 

 

Wszyscy pracownicy ochrony obowiązani są utrzymywać ze sobą stałą łączność radiową lub 

telefoniczną (telefony komórkowe). 
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Do obowiązków wszystkich pracowników ochrony należy: 

- uprzejma i kulturalna obsługa interesantów, gości i pracowników Teatru; 

- dbałość o maksymalny poziom bezpieczeństwa ludzi przebywających na terenie obiektu oraz zabezpieczenie 

mienia Zamawiającego; 

- natychmiastowe reagowanie w celu ochrony życia i zdrowia osób przebywających na terenie obiektu zgodnie 

z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, powiadamianie służb ratunkowych, straży 

pożarnej, policji; 

- znajomość przepisów PPOŻ, BHP oraz ochrony danych osobowych i wykonywanie pracy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i odbytymi szkoleniami; 

- utrzymywanie czystości w pomieszczeniu ochrony, regularne wietrzenie pomieszczenia ochrony; 

- powstrzymywanie się od działań godzących w dobre imię Nowego Teatru lub sprzecznych z charakterem 

działalności Teatru, np. głośnego słuchania muzyki w pomieszczeniu ochrony; 

- powstrzymywanie się od działań mogących powodować nienależyte wykonywanie usług ochrony, np. 

oglądania telewizji w trakcie pracy; 

- znajomość systemu alarmowego, systemu monitoringu, systemu przeciwpożarowego Zamawiającego. 

 

Wykonawca zapewni wszystkim pracownikom jednolitą odzież służbową zgodnie z przedstawionym poniżej 

opisem.  

Wykonawca zobowiąże pracowników do stosowania odzieży służbowej w czasie pracy u Zamawiającego. 

 

Opis stroju służbowego pracownika ochrony: strój wizytowy w jednolitym, ciemnym kolorze (czarny, granat 

– do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy) – marynarka + spodnie lub spódnica, koszula 

wizytowa w kolorze jasnym (biały, błękit – do ustalenia), ciemny krawat. Ciepłe okrycia wierzchnie w 

jednolitym ciemnym kolorze (dla pracowników wykonujących obowiązki na zewnątrz) z oznakowaniem 

Wykonawcy. 

 

Zamawiający zobowiązany jest zapewnić pracownikom identyfikatory ze zdjęciem wraz z oznakowaniem 

(logo) Wykonawcy.   

 

W sytuacji, w której pracownik będzie nieprawidłowo wykonywał swoje obowiązki, Wykonawca obowiązany 

jest do zastąpienia go innym na pisemne lub w nagłej sytuacji telefoniczne żądanie Zamawiającego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać pracowników całodobowej ochrony Nowego Teatru w ramach 

umowy o pracę, terminowo wypłacać im całościowe wynagrodzenie z racji wykonywanej przez nich pracy 

oraz odprowadzać wszystkie obowiązujące świadczenia do budżetu państwa, zgodnie z przepisami prawa. 

 

Niezależnie od postanowień SWZ, Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest 

przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę dla pracowników świadczących 

usługi całodobowej ochrony Nowego Teatru. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu 

dokumentowania zatrudnienia, kontroli spełniania przez Wykonawcę oraz sankcje z tytułu niespełnienia 

wymagań zawartych w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zawarte są w postanowieniach umowy o zamówienie 

publiczne, zgodnie z art. 438 ustawy Pzp. 
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