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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ 
OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTCIE 

RADAROWYM  MŚCIWUJE k/ ŁOMŻY 
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USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA W MŚCIWUJACH K. ŁOMŻY 
 

I.  
JEDNOSTKA, W KTÓREJ BĘDĄ WYKONYWANE USŁUGI OCHRONY OSÓB  
I  MIENIA 
 
Mściwuje k. Łomży 
53º17'52" N, 21º58'34" E https://goo.gl/maps/pm4ZNtovHRu 
 

II.  
TERMIN REALIZACJI USŁUGI 
 
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy 
 
 

III.  
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
Radar położony jest w miejscowości Mściwuje k. Łomży. Obiekt ogrodzony.  
 
 

IV.  
WYMIAR SPRAWOWANIA OCHRONY W OBIEKCIE 
 
Ochrona będzie realizowana przez pracowników ochrony fizycznej zgodnie  
z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia,  w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: 

a) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych  
i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, 

b) zapewnieniu patrolu interwencyjnego na wezwanie. 
 

Zakres ochrony w poszczególnym obiekcie: 
 
Dojazd patrolu interwencyjnego – całodobowo  
 
 

V.  
SPOSÓB SPRAWOWANIA OCHRONY ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ I 
WYPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW SPRAWUJĄCYCH OCHRONĘ 
 

1. Ochrona sprawowana będzie 24h na dobę siedem dni w tygodniu. 
2. Z uwagi na złożoność powierzanych zadań wymaga się by zadania wykonywane były 

przez osoby w pełni sprawne. 
3. Wykonawca zobowiązany jest stale dozorować sygnały przesyłane, gromadzone  

i przetwarzane w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych za 
pośrednictwem patroli interwencyjnych, stacji monitorowania alarmów.  

4. Wykonawca zainstaluje na terenie obiektu urządzenie do wzywania patrolu 
interwencyjnego uruchamiane przez system SSWiN, przyciskiem antynapadowym 
oraz pilotem. 

5. Pracownicy patrolu interwencyjnego muszą być jednolicie umundurowani, z 
umieszczonym w widocznym miejscu oznaczeniem umożliwiającym identyfikację 
pracownika oraz podmiotu zatrudniającego.  

6. Wykonawca zapewni gotowość i interwencję patrolu interwencyjnego, który podejmie 
czynne działania ochronne natychmiast po uzyskaniu sygnału o alarmie, pożarze lub 
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innym zagrożeniu. Zamawiający nie wskazuje maksymalnego czasu, w którym patrol 
interwencyjny ma dojechać do obiektu w odpowiedzi na wezwanie, biorąc jednak pod 
uwagę bezpieczeństwo oraz specyfikę usługi czas reakcji patrolu interwencyjnego 
powinien być jak najkrótszy. Czas ten będzie oceniany w kryterium oceny ofert. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania dwóch testów  
w miesiącu sprawdzających czas przyjazdu patrolu interwencyjnego. 

8. Zapewnienie patrolu interwencyjnego na wezwanie ma charakter abonamentowy 
niezależnie od ilości przyjazdów patrolu interwencyjnego do obiektu. 

9. Wymagany stan ilościowy uzbrojenia i wyposażenia dwuosobowych patroli 
interwencyjnych: 
- kajdanki 2 szt. 
- pałki obronne wielofunkcyjne 2 szt. 
- ręczne miotacze gazu 2 szt. 
- telefony komórkowe 1 szt. 
- pojazd służbowy oznakowany 1 szt 

VI.  
ZADANIA OCHRONY 
 
Usługa ochrony polegać ma na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, 
zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom i 
wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z 
tych zdarzeń oraz nie dopuszczającym do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. 
 
Do zadań Stacji Monitorowania Alarmów należy: 

1. Całodobowy dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w 
elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, 

2. Przekazywanie informacji o zdarzeniu otrzymanej przez SMA do patrolu 
interwencyjnego  obowiązanej podjąć niezwłoczne działania ochronne w obiekcie, 

3. Bieżące nadzorowanie i koordynowanie działań patroli oraz innych służb, 
4. Bieżące informowanie na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej Kierownika 

Działu Ochrony PAŻP o każdej nieprawidłowości, awarii, o przyjeździe patrolu 
interwencyjnego oraz niesprawności istniejących w jednostce systemów sygnalizacji 
włamania i napadu. 

5. Wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony a zleconych przez uprawnionego 
pracownika Działu Ochrony. 

 
Do zadań patrolu interwencyjnego należy: 

1. Całodobowa fizyczna ochrona obiektów wraz z wyposażeniem przed zniszczeniem, 
dewastacją i kradzieżą, w tym włamaniem; kontrola zagrożenia pożarowego, 
zapobieganie czynom chuligańskim i innym czynom sprzecznym z porządkiem 
prawnym, 

2. Ustalenie uprawnień osób do przebywania na terenie obiektu PAŻP i zabezpieczanie 
go przed wejściem na teren  osób nieuprawnionych, 

3. W przypadku zaistnienia zagrożenia, usiłowania lub dokonania przestępstwa 
przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu w chronionym obiekcie zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia przed zatarciem dowodów pozostawionych przez sprawców i powiadomienie 
policji, 

4. Zatrzymanie sprawców czynów zabronionych i przekazanie ich organom ścigania, 
5. W przypadkach zdarzeń nadzwyczajnych, w sytuacjach nie cierpiących zwłoki 

powiadamianie – na zlecenie Zamawiającego lub samoistnie odpowiednich służb 
miejskich oraz zabezpieczenie miejsca ich działalności, 

6. Udzielanie pomocy pracownikom chronionej jednostki na ich prośbę lub w przypadkach 
zagrożenia, 

7. Wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony zleconych przez uprawnionego 
pracownika Działu Ochrony PAŻP, 
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8. Stała gotowość patrolu i przebywanie w rejonie umożliwiającym niezwłoczne podjęcie 
interwencji. Zamawiający wymaga podania w ofercie przetargowej oferowanego czasu 
dojazdu patrolu interwencyjnego od momentu wyemitowania sygnału alarmowego w 
obiekcie do momentu przyjazdu patrolu do bramy wjazdowej na teren obiektu. 
Zamawiający nie wskazuje maksymalnego czasu, w którym patrol interwencyjny ma 
dojechać do obiektu w odpowiedzi na wezwanie, biorąc jednak pod uwagę 
bezpieczeństwo oraz specyfikę usługi czas reakcji patrolu interwencyjnego powinien 
być jak najkrótszy. Czas ten będzie oceniany w kryterium oceny ofert. 

9. Dwukrotna w ciągu doby (raz w godz. 06.00–18.00 oraz w godz.  18.00–06.00) kontrola 
zabezpieczenia obiektu w odstępie czasu nie mniejszym niż 8 godzin, realizowana 
przez patrol interwencyjny, odnotowana przez urządzenie rejestrujące. Wykonawca 
zapewni Zamawiającemu dostęp do rejestrów, w taki sposób by można było za 
pośrednictwem Internetu sprawdzić czas kontroli. Zakres czasowy dostępnych dla 
Zamawiającego rejestrów musi umożliwić przeglądanie ich od początku trwania 
Umowy do maksymalnie jednej godziny od ostatniej odbytej kontroli.  

 
 
 
Wymagania dotyczące pracowników ochrony: 
 

Patrol interwencyjny 
Wpis na listę kwalifikowanych POF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


