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Oznaczenie sprawy: PN 27/19 
                                                                                         Załącznik  Nr 1 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCYMI SPOSOBU 
REALIZACJI USŁUGI 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ochrony osób i mienia Ginekologiczno-Położniczego Szpitala 
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. Polnej 33 
 
A  Przedmiot zamówienia : 
1. Przedmiotem zamówienia jest  usługa; ochrona  osób  i  mienia  Ginekologiczno-Położniczego  Szpitala  Klinicznego  

Uniwersytetu  Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego  w  Poznaniu,  przy  ul.  Polnej  33  realizowana  w  formie   
bezpośredniej  ochrony  fizycznej;   

a. stałej, 

b. polegającej  na  stałym  dozorze  sygnałów  przesyłanych,  gromadzonych  i  przetwarzanych  w  elektronicznych  
urządzeniach  i  systemach  alarmowych,  

c.  polegającej  na  konwojowaniu  wartości pieniężnych. 
 

2. Zakres  usługi: 
2.1 Całodobowa ochrona Szpitala wraz z pomieszczeniami w budynku mieszkalnym przy ul. Wawrzyniaka 43/1, 43/22, 

43/25, 43/26 , wraz z pustostanami  w w/w budynku. 

2.2 Całodobowa obsługa portierni od ul. Jackowskiego (Budynek Ł), przy Izbie Przyjęć (Budynek  B) oraz w Budynku 
Wielofunkcyjnym  w godzinach od 6:00 do 22:00 ( Budynek D). 

2.3 Obsługa szatni dla pacjentów (Budynek D) w okresie od 15 września  do 31 maja. 

2.4 Nadzór nad urządzeniami instalacji sygnalizacji pożaru i sygnalizacji alarmu oraz monitoring telewizji przemysłowej. 

2.5 Podłączenie pod własną bazę monitorowania  instalacji  sygnalizacji  alarmu. 

2.6 Stały monitoring obiektów na terenie Szpitala: Apteka (Budynek B), Dydaktyka (Budynek C), , Budynek Wielofunkcyjny 
( D ) wraz z Kasą, Budynek Pralni (I), Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy(B)–Kasa, Archiwum (Budynek K) oraz 
pomieszczenia w budynku mieszkalnym przy  ul. Wawrzyniaka  43/1, 43/22, 43/25, 43/26. 

2.7 Stały monitoring, reagowanie oraz  nadzór nad systemem napadowym dla osób w pomieszczeniach:   Kasa, Hotel 
(recepcja), Kasa  w Budynku B, Punkt Pielęgniarski w Izbie Przyjęć oraz  Punkt Poboru Krwi. 

2.8 Konwój gotówki. 

 
3. Zakres prac wymienionych w pkt. 2.1  i 2.2  obejmuje m.in. 

3.1 Zabezpieczenie i ochronę obiektu Szpitala poprzez dyżurowanie i dozorowanie  budynków i terenu ochranianego 
obiektu. 

3.2 Ochronę pacjentów, personelu medycznego oraz pracowników Szpitala w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. 

3.3 Przeciwdziałanie zakłóceniom porządku, próbom włamań i kradzieży oraz zapobieganie dewastacji mienia Szpitala. 

3.4 Kontrola wjeżdżających na teren Szpitala pojazdów pod względem posiadania uprawnień do wjazdu. 

3.5 Kontrola wyjeżdżających z terenu Szpitala pojazdów pod względem posiadania  zgody na ewentualny wywóz 
materiałów i sprzętu oraz pozostałego mienia. 

3.6 Kontrola prawidłowości zamknięć i zabezpieczeń pomieszczeń , okien , wyłączenie oświetlenia. 

3.7 Udzielanie informacji zainteresowanym osobom tj. kierowanie do: 
- poradni i na oddziały, 
- szatni dla odwiedzających, 
- działów administracyjno-technicznych. 

Pracownik obsługujący portiernię od ul. Jackowskiego jest zobowiązany podejść osobiście przed wjazd do Szpitala aby 
uzyskać informacje od kierującego pojazdem o celu wjazdu na teren Szpitala. 

3.8 Wydawanie, przyjmowanie i zdawanie kluczy do pomieszczeń upoważnionym osobom wraz z prowadzeniem 
stosownego rejestru. 

3.9 Codzienne sporządzanie raportów z pełnionych dyżurów wraz z podpisem osób będących na dyżurze i przedkładanie 
ich w Dziale Administracji i Zaopatrzenia  G-PSK  UM. 

3.10 Codzienne prowadzenie rejestru wjazdu i wyjazdu samochodów dostawczych oraz nie posiadających przepustek i 
przedkładanie go wraz z raportem w Dziale Administracji i Zaopatrzenia G-PSK UM. 
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3.11 Przyjmowanie z jednostek organizacyjnych Szpitala zgłoszeń o awariach  instalacji, urządzeń i powiadamianie o nich 
wskazanych przez Zamawiającego pracowników Szpitala. 

3.12 Natychmiastowe reagowanie i przeciwdziałanie zauważonym zagrożeniom wraz z  powiadomieniem stosownych służb 
oraz własnej grupy interwencyjnej. 

3.13 Otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku Szpitala o wyznaczonych godzinach wg przedstawionego w  
dniu podpisania umowy  harmonogramu. 

3.14 Osobiste zdawanie służby następnej zmianie potwierdzone w raporcie z przebiegu służby. 

3.15 Znajomość zasad alarmowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Szpitala lub osób w nim przebywających 
i sposobu użycia urządzeń alarmowych oraz numerów alarmowych właściwych służb ratunkowych  i interwencyjnych  
oraz osób funkcyjnych Szpitala i pracowników warsztatów. 

3.16 Natychmiastowe reagowanie na alarm z centrali P-poż., sprawdzenie w miejscu wskazanym przez centralę zasadności i 
niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do firmy „Watra” monitorującej instalację sygnalizacji pożaru,  
postępując zgodnie z wewnętrzną instrukcją postępowania w przypadku wystąpienia alarmu w centrali P-poż. 

3.17 Znajomość procedur postępowania na wypadek ewakuacji osób w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia. 

3.18 Po godzinach pracy Zamawiającego, w niedziele, święta i dni wolne od pracy stałe monitorowanie terenu zewnętrznego 
Szpitala z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych i zagrożonych  tj. teren Szpitala  od ul. Bukowskiej,  ul. 
Polnej  i  ul. Wawrzyniaka. 

 
4. Zakres prac wymienionych w pkt. 2.7 obejmuje m.in. 
 

4.1 Konwojowanie środków płatniczych w pojeździe Wykonawcy  między Zamawiającym a wskazanym bankiem  na 
terenie Poznania . 

4.2 Wyjazd do czterech razy w miesiącu na wezwanie 
4.3 Konwojowanie winno odbywać się z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  z  dnia 7 września 2010r. (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 793) w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i 
inne jednostki organizacyjne. 
 

5. Monitoring obejmuje następujące obiekty: Apteka (Budynek B), Dydaktyka (Budynek C), Budynek Wielofunkcyjny (D) wraz 
z Kasą,  Budynek Pralni (I),  Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy ( B) – Kasa, Archiwum (Budynek K),  oraz pomieszczenia 
w budynku mieszkalnym przy ul. Wawrzyniaka  43/1, 43/22, 43/25, 43/26. 
W przypadku pojawienia się sygnału alarmu w jednym z w/w obiektów, Zamawiający wymaga przybycia 
pracownika ochrony do obiektu w czasie max. 2 minut oraz grupy interwencyjnej w czasie max. 10 minut. 
                                                                   

B  Wymogi związane z wykonaniem usługi  
 

1. Zamawiający w celu zapewnienia należytej realizacji przedmiotu zamówienia wymaga spełnienia następujących warunków: 
 
1.1 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z 

obiektami przeznaczonymi do ochrony i zainstalowanymi systemami zabezpieczeń. 

1.2 Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca przedkłada Zamawiającemu listę pracowników przewidzianych do jej 
wykonania. Spośród osób przewidzianych do świadczenia przedmiotowej usługi co najmniej trzy osoby muszą  być 
kwalifikowanymi pracownikami ochrony. 

1.3 Każdorazowo, na dany miesiąc kalendarzowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, z jednodniowym wyprzedzeniem 
harmonogram pracy pracowników przeznaczonych do wykonania  usługi. W przypadku konieczności przydzielenia innego 
pracownika, niż wymieniony w złożonej  ofercie lub konieczności dokonania zmiany pracownika, Wykonawca ma 
obowiązek przydzielenia pracownika spełniającego wymagania postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. Wykonawca zobowiązany jest maksymalnie ograniczyć dokonywanie zmian pracowników realizujących usługę. 
Każda zmiana pracownika zobowiązuje Wykonawcę do aktualizacji harmonogramu pracy. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo niedopuszczenia do realizacji usługi osób nie ujętych w harmonogramie pracy. Wykonawca zobowiązany jest do 
wyznaczenia i wezwania natychmiastowego zastępstwa w przypadku nie przybycia pracownika na stale wyznaczonego do 
świadczenia usługi. 

1.4 Wykonawca spośród pracowników przydzielonych do realizacji usługi wyznacza  koordynatorów odpowiedzialnych za  
bezpośredni nadzór i koordynację pracy wszystkich pracowników pełniących obowiązki na danej zmianie. Koordynator 
zobowiązany będzie do  utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym  

1.5 Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sporządzania raportów z dyżurów wraz z podpisem osób pełniących dyżur i 
przedkładanie ich w Dziale Administracji i Zaopatrzenia GPSK oraz do codziennego prowadzenia rejestru wjazdu i wyjazdu 
samochodów dostawczych i samochodów nie posiadających przepustek i przedkładanie go wraz z raportem w Dziale AiZ. 
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1.6 Osoby pełniące ochronę muszą być jednolicie, indywidualnie umundurowane i oznakowane identyfikatorami imiennymi 
wraz z logo wykonawcy oraz wyposażone w środki łączności i środki przymusu bezpośredniego zgodnie z Ustawą z dnia 22 
sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia . 

1.7 Pracownicy realizujący usługę muszą posiadać znajomość zasad alarmowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia 
Szpitala lub osób w nim przebywających oraz znajomość sposobu użycia urządzeń alarmowych oraz numerów alarmowych 
właściwych służb ratunkowych i interwencyjnych oraz osób funkcyjnych Szpitala i pracowników warsztatów. 

1.8 Zamawiający wymaga dysponowania Centrum Monitorowania czynnym 24 godz. z różnymi wariantami transmisji ON 
LINE, GSM, TCP/IP, telefoniczna oraz siecią łączności udokumentowaną ważnym pozwoleniem Prezesa UKE (Urząd 
Komunikacji Elektronicznej) oraz  dwoma grupami interwencyjnymi. 

1.9 Wykonawca na własny koszt, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zamontuje kamery  monitorujące 
zewnętrzne/wewnętrzne, w ilości 20 sztuk plus 2 rejestratory sygnału, w 2 lokalizacjach wskazanej przez użytkownika. 
Parametry kamer: rozdzielczość min 1920 x 1080 – 8MPx, Klasa IP 65, kamera dzień / noc z ICR, podświetlenie min 30m, 
detekcja ruchu. Rejestrator musi archiwizować zapisy min 30 dni. Dodatkowo zamontowana zostanie aktywna bariera 
podczerwieni na odcinku ogrodzenia od ulicy Bukowskiej o długości ok 80m. Bariera musi posiadać min 2 wiązki oraz 
automatyczna regulację wzmocnienia.  

1.10 Przyjmowanie z jednostek organizacyjnych Szpitala zgłoszeń o awariach instalacji urządzeń i powiadamianie o nich 
wskazanych przez Zamawiającego pracowników Szpitala. Natychmiastowe reagowanie na alarm z centrali pożarowej,  
sprawdzenie w miejscu wskazanym przez centralę zasadności alarmu i niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do 
firmy monitorującej instalację sygnalizacji pożaru. 

1.11 Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do osobistego zdawania służby następnej zmianie  potwierdzonego wpisem w 
raporcie z przebiegu służby, do wydawania kluczy do pomieszczeń Szpitala zgodnie z instrukcją obowiązującą w szpitalu 
oraz do otwierania i zamykania drzwi wejściowych  w budynku Szpitala, w wyznaczonych godzinach, wg przedstawionego w 
dniu podpisaniu umowy harmonogramu. 

1.12 Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do: 

 zapoznania się ze strukturą organizacyjną Szpitala i umiejscowieniem poszczególnych jednostek w obiekcie i na 
terenie szpitala 

 odbycia szkolenia  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zakresie reagowania na wypadek  załączenia 
sygnalizacji systemu pożarowego, systemu alarmowego oraz systemu powiadamiania o unieruchomionych 
osobach w windach. Szkolenie przeprowadzi uprawniony pracownik Szpitala lub firmy zewnętrznej. 

1.13 Wykonawca przedkłada Zamawiającemu Koncepcję wykonania usługi ochrony osób i mienia. W ramach koncepcji 
wykonania ochrony   osób i mienia Wykonawca przedstawia własne opracowanie będące koncepcją  know - how  wykonania 
usługi zawierającą opis następujących elementów:  

a. Organizacja pracy zapewniająca ciągłość obsady każdego z posterunków oraz możliwość zastępstw ( grafiki służb, 
rozplanowanie czynności wszystkich pracowników przewidzianych do wykonania usługi, nadzór nad 
pracownikami i organizacja nadzoru  zapewniająca najwyższą jakość wykonania usługi ). 

b. Procedury i instrukcje postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych i potencjalnych zagrożeń np.  
włamanie, napad, kradzież, rozbój, pożar, opisujące sposób działań ochronnych, gwarantujące jak najwyższy 
poziom  bezpieczeństwa podczas sytuacji nieprzewidzianych, gwarantujące najlepszą i najszybszą eliminację 
zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem niedopuszczenia do zagrożenia życia i zdrowia ludzi albo powstania 
szkody w mieniu Zamawiającego. 

c.     Systemy łączności 

d. Szkolenie i  doskonalenie personelu  
 
E       Informacje dodatkowe 
 

1. W celu realizacji usługi Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy trzy pomieszczenia tj.  portiernię od ul 
Jackowskiego, portiernię  przy Izbie Przyjęć oraz portiernię budynek  wejście „D”. 

2. Zamawiający udostępni odpłatnie (w  ramach umowy dzierżawy ) Wykonawcy jedno pomieszczenie na cele socjalne o 
pow.   28,1  m2 . 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy 8 linii telefonicznych do realizacji usługi monitoringu alarmu  wymienionych  w  
pkt.2,  ppkt. 2.5 oraz 2.6. 

4. Za połączenia telefoniczne, nie związane  z  wykonywaniem  usługi  Zamawiający  obciąży  Wykonawcę  kosztami  tych  
połączeń  na  podstawie  bilingu  miesięcznego z doliczoną opłatą eksploatacyjną w wysokości 15% wartości netto 
wykonanych połączeń telefonicznych. 

 
 
           
  __________ dnia ______       ……………………………………………… 

   (Nazwisko i imię osoby upoważnionej do  
            reprezentowania Wykonawcy)  

 


