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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Nr 26/5/2015 na świadczenie usług ochrony osób i 

mienia na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie przy ul. Szturmowej 1/3 przez okres 25 

miesięcy  

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia trzech budynków 

Wydziału Zarządzania UW przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie oraz terenu przyległego 

wraz z dwoma parkingami. 

2. Zamówienie obejmuje: 

– ochronę trzech budynków Wydziału Zarządzania UW – budynek A – 

czterokondygnacyjny, budynki B i C – sześciokondygnacyjne, 

– ochronę przyległego terenu rekreacyjno-ogrodowego oraz ochronę i obsługę dwóch 

parkingów; łączna powierzchnia 1,4 ha, parkingi na 140 miejsc, teren ogrodzony, 

– ochronę osób znajdujących się w budynkach i na terenie Wydziału Zarządzania w 

sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, 

–  obsługę szatni. 

 
I. Wykaz i charakterystyka obiektów do ochrony 
 
Budynki Wydziału Zarządzania UW ul. Szturmowa 1/3 
 
• Budynek A – budynek czterokondygnacyjny połączony z budynkami B i C. Wejście do 

budynku przez holl i łącznik budynku C oraz wyjściem ewakuacyjnym na posesję 

Wydziału Zarządzania UW. 

W suterenie zlokalizowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Na II i III piętrze sala – 

aula na 350 osób, sale  dydaktyczne oraz sala komputerowa A312 z elektroniczną 

konsolą dostępu. Budynek wyposażony w system sygnalizacji włamania i napadu oraz 

system p.poż. W budynku znajdują się trzy windy. 

 

• Budynek C – wraz z łącznikami parteru, I p., II p., III p. 

Budynek sześciokondygnacyjny.  V piętro zajmuje biblioteka wraz z ogólnie dostępną 

czytelnią. Na III i IV piętrze znajdują się sale wykładowe i ćwiczeniowe oraz pokoje 
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pracowników naukowych. II piętro zajmuje administracja Wydziału, sekretariaty. Na 

parterze mieści się aula na 170 osób oraz ogólnodostępna pracownia komputerowa. W 

suterenie zlokalizowano archiwum i szatnię na 740 numerków. 

Budynek wyposażony jest w system sygnalizacji włamania i napadu: biblioteka, sala 

komputerowa na parterze oraz pomieszczenia podlegające elektronicznej kontroli 

dostępu, w tym: C230, C231, C233, C303, C304, C305, C318, C319, C321 oraz system 

p-poż. 

W budynku znajdują się dwie windy. 

 

• Budynek B – budynek sześciokondygnacyjny. 

Na parterze znajduje się aula – 94 miejsca, na I i III piętrze rozmieszczone są sale 

dydaktyczne. Na IV i V piętrze znajdują się pokoje pracowników naukowych oraz sale 

seminaryjne. II piętro zajmują gabinety dziekańskie wraz z sekretariatem i sala 

dydaktyczna. 

Budynek wyposażony jest w system p-poż. Korytarze na kondygnacjach wyposażone są 

w system sygnalizacji włamania i napadu. 

W budynku znajdują się dwie windy. 

 

Teren rekreacyjno-ogrodowy 
 
• Teren ogrodzony o pow. 1,4 ha z parkingami na 140 miejsc oraz drogą pożarową, 

bramami pożarowymi i szlabanami w obszarze ulic Szturmowej i Modzelewskiego. 

 

II. Realizacja zamówienia 

 

Wykonawca zamówienia – firma ochroniarska świadcząca usługi w zakresie ochrony 

osób i mienia, zwana dalej „Agencją”, ponosi odpowiedzialność cywilno-materialną na 

rzecz Zamawiającego za szkody wynikające z braku należytej staranności wykonywania 

usług ochronnych. Należytą staranność usług ochroniarskich wyznacza prowadzona przez 

Agencję działalność gospodarcza przy uwzględnieniu  charakteru jej działalności. 

Kierownictwo Agencji zobowiązane jest do prowadzenia monitoringu ochroniarzy 

przebywających na terenie objętym ochroną. Chronione obiekty winny być oznakowane 

emblematami firmy pełniącej ochronę. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony. 
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Obowiązki ochroniarzy realizujących zamówienie: 

• ochrona budynków, terenu i mienia przed dewastacją, 

• sprawdzanie stanu zabezpieczeń obiektów i pomieszczeń na bieżąco przez 24 godziny, 

• interwencja w sytuacjach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia studentów i 

pracowników Wydziału Zarządzania UW, 

• przygotowanie do ewakuacji, zapewnienie otwarcia drzwi, bram wejściowych, wind i 

pomieszczeń technicznych, 

• ochrona i obsługa parkingów i terenu, w tym: chronienie mienia, zamykanie i otwieranie 

bram, sprawdzanie przepustek wjazdowych,  obsługa szlabanów, kierowanie ruchem na 

parkingu (wskazywanie miejsc) i egzekwowanie przestrzegania zakazów parkowania w 

miejscach niedozwolonych, 

• gaszenie i zapalanie świateł w budynkach, przed wejściem do budynków i na terenie, 

• prowadzenie dziennika dyżurów oraz punktu podawczego w zakresie segregacji poczty i 

wstępnej rejestracji wpływów specjalnych, 

• prowadzenie rejestru osób przebywających w budynku po godz. 21,00 (pracownicy i 

służby), 

• otwieranie okien w razie potrzeby oraz zamykanie ich na noc, 

• prowadzenie dziennika pobrań i zwrotu kluczy do wszystkich pomieszczeń (za zgubione 

klucze odpowiada ochrona), 

• nadzór nad mieniem najemców (automaty, barki, itd.), 

• noszenie umundurowania i czytelnych identyfikatorów oraz krótkofalówek, 

• rejestrowanie obchodów w systemie elektronicznym, 

• przyjmowanie i wydawanie odzieży oraz jej ochrona w szatniach studenckich, 

• zgłaszanie administracji i konserwatorom awarii i uszkodzeń, 

• egzekwowanie zakazów palenia papierosów w miejscach oznakowanych zakazem 

palenia (palenie wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym), 

• egzekwowanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 

• obsługa budynków w zakresie dostaw towarów, w tym doraźne przenoszenie towarów o 

wadze jednostkowej do 20 kg, 

• ochrona widowni i sali sportowej podczas imprez sportowych. 
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Wykaz obowiązków ochroniarzy dotyczących pomieszczeń podlegających 

elektronicznej kontroli dostępu: 

 

• aktywowanie oraz dezaktywowanie systemów alarmowych, 

• sprawdzanie występujących alarmów, 

• informowanie Administracji Wydziału o ewentualnych nieprawidłowościach w 

funkcjonowaniu systemu SSWIN, 

• sprawdzanie w czasie obchodów zamknięcia klawiatur systemu kodowania pomieszczeń 

na korytarzach budynków. 

 

Wykaz obowiązków ochroniarzy dotyczących systemu p-poż. w budynkach 

A, B, C: 

• współpraca z monitoringiem NOMA 2, 

• sprawdzanie i kasowanie w przeciągu 3 minut od pojawienia się alarmu I stopnia sygnału 

alarmu przed wejściem alarmu II stopnia z powiadomieniem Straży Pożarnej, 

• odwoływanie telefoniczne fałszywych alarmów pożarowych po sprawdzeniu, 

• monitorowanie poprawnej pracy centrali pożarowych w szachcie elektrycznym przy 

portierni, 

• informowanie Administracji Wydziału o ewentualnych nieprawidłowościach w 

funkcjonowaniu urządzeń p-poż., 

• sprawdzanie zabezpieczenia i mocowania gaśnic na korytarzach i klatkach w budynkach 

Wydziału Zarządzania UW, 

• sprawdzanie i zgłaszanie ewentualnych braków kluczy w skrzynkach hydrantowych i 

obudowach gaśnic na wszystkich piętrach w budynkach Wydziału Zarządzania UW. 

 

Szczegółowy zakres pełnienia dyżurów 

Zespół ochrony podlega bezpośrednio Kierownictwu Agencji oraz ma obowiązek bliskiej 

współpracy z Dyrektorem Administracyjnym i Kierownikiem Sekcji Gospodarczej Wydziału 

Zarządzania UW. 

Na każdej zmianie musi być obecny koordynator zmiany, posiadający licencję pracownika 

ochrony fizycznej, odpowiedzialny za bezpośredni nadzór i koordynację pracy wszystkich 

osób pełniących obowiązki na danej zmianie. 
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Zespół ochrony działa na zasadzie ochrony biernej i interweniuje w przypadkach określonych 

w obowiązkach ochroniarza w sytuacjach zagrożenia. 

Zespół ochrony ma uprawnienia do: 

• ograniczenia dostępu do obiektów  Wydziału Zarządzania na zasadach określonych przez 

Dziekana, 

• zatrzymywania osób, które dokonały lub usiłowały dokonać kradzieży, dewastacji 

strzeżonego mienia, 

• wydawania poleceń i organizowania ewakuacji w sytuacji zagrożenia np. pożarowego lub 

terrorystycznego, do czasu przybycia odpowiednich służb, 

• realizacji zasad porządkowych wprowadzonych przez Rektora UW i Dziekana Wydziału. 

 

Obowiązki ochroniarza w sytuacjach zagrożenia 

1. W przypadkach podjęcia próby kradzieży, włamania, napaści na chronione dobra: 

• zdecydowanie przeciwdziałać, 

• gdy to niezbędne zawiadomić centrum alarmowe Agencji w celu przysłania wsparcia – 

ekipy interwencyjnej (samochodowy patrol interwencyjny), 

• powiadomić przełożonych i za ich zgodą Policję, 

• jeśli to możliwe zatrzymać sprawcę do czasu przybycia Policji, 

• zapamiętać jak największą ilość szczegółów wynikających z działań sprawcy, jego 

wyglądu i innych cech charakterystycznych. 

2. W przypadku stwierdzenia kradzieży lub włamania: 

• powiadomić przełożonych i za ich zgodą Policję, 

• zabezpieczyć miejsce zdarzenia nie zacierając śladów, 

• zebrać jak najwięcej informacji o zdarzeniu i jeśli to możliwe zabezpieczyć świadka do 

czasu przybycia Policji. 

3. W przypadku zauważenia lub stwierdzenia działań przestępczych w otoczeniu obiektów: 

• powiadomić przełożonych i za ich zgodą Policję, 

• gdy to niezbędne zawiadomić centrum alarmowe Agencji w celu przysłania wsparcia – 

ekipy interwencyjnej (samochodowy patrol interwencyjny), 

• wzmóc czujność i zapamiętać jak największą ilość szczegółów dotyczących zdarzenia. 

4. W przypadku otrzymania jakiejkolwiek informacji dotyczącej zagrożenia chronionego 

obiektu natychmiast powiadomić Kierownictwo Agencji i Dyrektora Administracyjnego 

Wydziału Zarządzania UW. 
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5. Każde zdarzenie zaistniałe w sytuacji zagrożenia podczas pełnienia dyżuru szczegółowo 

opisać w zeszycie dyżurów. 

W ciągu całej dobry prawo wejścia na teren budynków mają: 

• Dziekan Wydziału Zarządzania UW, 

• Prodziekani Wydziału Zarządzania UW 

• Dyrektor Administracyjny Wydziału Zarządzania UW 

• Kierownictwo Agencji 

• inne osoby po uzyskaniu pozwolenia od władz Wydziału Zarządzania UW. 

 

Przewidywany czas pełnienia dyżurów:  

1) Portiernia główna budynek C w godzinach 700 – 700 całodobowo, wszystkie dni w 
tygodniu w okresie obowiązywania umowy - 762 dni 

Jeden pracownik x 24 godz. x 762 dni = 18 288 godz. 

2) Obchodowy pracownik w godzinach 700 – 700 całodobowo przez wszystkie dni tygodnia w 
okresie obowiązywania umowy ( budynki teren ), 

Jeden pracownik x 24 godz. x 762 dni = 18 288 godz. 

3) Portiernia budynek B ( wejście ), 

Jeden pracownik w dniach zajęć dydaktycznych. 

10 godz. x 530 godz. = 5 300 godz. 

4) Obsługa i ochrona parkingów i terenu  

od ul. Modzelewskiego:  

Jeden pracownik x 11 godz. x 700 dni = 7 700 godz. 

Od ul. Smyczkowej:  

Jeden pracownik x 10 godz. x 225 dni = 2 250 godz. 

5) Obsługa szatni w godzinach 730 – 2100
  = 13,5 godz. ( we wszystkie dni tygodnia z 

wyłączeniem dni wolnych od zajęć ), 

Jeden pracownik 13,5 godz. x 470 dni = 6 345 godz. 

6) Ochrona widowni na imprezach sportowych ok. 6 godz. ustalanych w miarę potrzeb, 

Jeden pracownik 6 godz. x 60 dni = 360 godz. 
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• Przewidywana ilość godzin w zakresie ochrony budynków, terenu i obsługą 
parkingów w okresie 25 miesięcy  wynosi: 52 186 godzin. 
 

• Przewidywana ilość godzin obsługi szatni wynosi: 6 345 godzin. 
 
 

UWAGA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin pełnienia dyżurów. W przypadku 

zadań objętych przedmiotem zamówienia, występujących nieregularnie (np. ochrona na 

imprezach sportowych), Zamawiający każdorazowo złoży stosowne zapotrzebowanie  

określające ilość potrzebnych ochroniarzy i ilość dni/godzin pracy. Zapotrzebowanie powinno 

zostać złożone z wyprzedzeniem nie krótszym niż 4 dni. 

 

 

 

 

 

 


