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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1.   Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie.  

 

2.   Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia – bezpośrednia ochrona fizyczna 

obiektu Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie 

realizowana przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (w zakresie ochrony fizycznej 

osób i mienia)  w systemie ciągłym, tj. przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni 

tygodnia od dnia następnego po podpisaniu umowy, godz. 00.01 do dnia 31 grudnia 

2019 roku, godz. 24.00 - ochroną objęte zostaną: budynki biurowe oraz wygrodzony 

teren zewnętrzny wokół budynku – wg Instrukcji ochrony obiektu, stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy, a w szczególności realizacja przedmiotu zamówienia polega 

na:  

1) zapewnieniu ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie,  

2) kontroli ruchu osobowego na wygrodzonym terenie zewnętrznym obiektu (na 

zewnątrz budynków zlokalizowanych na terenie obiektu), zgodnie z zasadami 

określonymi w Instrukcji ochrony obiektu, 

3) kontroli ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z parkingu znajdującego 

się na wygrodzonym terenie obiektu, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji 

ochrony obiektu, 

4) realizowaniu obchodów na wygrodzonym terenie zewnętrznym obiektu (na 

zewnątrz budynków obiektu), zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji ochrony 

obiektu, 

5) całodobowej współpracy z Dyżurnym Obiektu CBA oraz składaniu mu meldunków 

dotyczących ochranianego obiektu, na zasadach określonych w Instrukcji ochrony 

obiektu,  

6) niezwłocznym informowaniu Dyżurnego Obiektu CBA o powstałych zagrożeniach 

i podejmowaniu wstępnych działań zapobiegawczo – ratunkowych.  

 

3.  Rodzaj służby ochronnej oraz lokalizacja posterunków, z podaniem informacji  

nt. wymaganego stanu zmianowego:  

1)  1 posterunek – przy biurze przepustek,  

 jednoosobowy (wartownik), całodobowy, pełniony w systemie dwuzmianowym  

w godz. 7:00 – 19:00/ 19:00 – 7:00 lub w systemie jednozmianowym  

w godz. 7:00 – 7:00;  

 wyposażenie: telefon komórkowy, pałka służbowa, ręczny miotacz gazu.  

2)  obchód zewnętrzny – realizowany z częstotliwością wskazaną przez Dyżurnego 

Obiektu CBA.  

 


