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PO VII WB 261. 7 . 2018 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Ogłoszenia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług 

samochodów opancerzonych. 

Według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ): 

 79710000 – 4 usługi ochraniarskie, 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia 

( terenów, obiektów, urządzeń, mienia ruchomego ) w  14-stu obiektach 

Zamawiającego:  

• przez obiekty Zamawiającego należy rozumieć budynki Prokuratury 

Okręgowej w Łodzi w tym archiwum zakładowego oraz budynki podległych 

jednostek organizacyjnych, 

•  przez ochronę osób należy rozumieć działania mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa życia, zdrowia, i nietykalności osobistej osób przebywających na 

terenie obiektów Zamawiającego 

• przez ochronę mienia należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom 

i wykroczeniom przeciwko mieniu jak również przeciwdziałające powstaniu szkody 

wynikającej z tych zdarzeń, a także niedopuszczające do wstępu osób 

nieuprawnionych na teren chroniony. 

• przez pracownika ochrony należy rozumieć osobę wpisaną na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych 

pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonującą zadania ochrony w ramach 

wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, lub 

osobę wykonującą zadania ochrony w zakresie niewymagającym wpisu na listę, na 

rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, 

Usługa ochrony w poszczególnych jednostkach organizacyjnych realizowana będzie 

zgodnie z poniższym wykazem:  
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Prokuratura Okręgowa w Łodzi ul. Kilińskiego 152 w Łodzi 

 

1 Pracownik kwalifikowany przy 

wejściu:  

dni  godziny ilość h 

poniedziałek  7-16 9 

wtorek 7-16 9 

środa  7-16 9 

czwartek  7-16 9 

piątek  7-16 9 

SUMA    45 
 

 

2 Pracownik kwalifikowany przy 

wejściu: 

Dni  godziny ilość h 

poniedziałek  8-17 9 

Wtorek 8-17 9 

środa  8-17 9 

czwartek  8-17 9 

piątek  8-17 9 

SUMA    45 
 

 

 

3 Pracownik na piętrze I i II ( 2 

pracowników ) 

dni   ilość h 

poniedziałek  8-16 16 

wtorek 8-16 16 

środa  8-16 16 

czwartek  8-16 18 

piątek  8-16 16 

SUMA    80 
 

 

 

4 Pracownik na piętrze III( 1 pracownik ) 

Dni   ilość h 

poniedziałek  8-17 9 

Wtorek 8-16 8 

środa  8-16 8 

czwartek  8-16 8 

piątek  8-16 8 

SUMA    41 
 

 

 

5 Pracownik przy monitoringu ( 2 

pracowników) 

dni   ilość h 

poniedziałek  

 

48 

wtorek 

 

48 

środa  

 

48 

 

 

6 Pracownik na parkingu :  

Dni   ilość h 

poniedziałek  7-16 9 

Wtorek 7-17 10 

środa  7-16 9 

czwartek  7-16 9 
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czwartek  

 

48 

piątek  

 

48 

sobota    48 

niedziela    48 

SUMA    336 
 

piątek  7-16 9 

SUMA    46 
 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi  

ARCHIWUM   ul. Wydawnicza 10 w 

Łodzi ( 1 pracownik ) 

dni   ilość h 

poniedziałek  

 

24 

wtorek 

 

24 

środa  

 

24 

czwartek  

 

24 

piątek  

 

24 

sobota    24 

niedziela    24 

SUMA    168 
 

Prokuratura Rejonowa Łódź –

Śródmieście ul Kilińskiego 152 w Łodzi 

  (1 pracownik ) 
 

dni   ilość h 

poniedziałek  

7:00-

16:00 9 

wtorek 

7:00-

17:00 10 

środa  

7:00-

16:00 9 

czwartek  

7:00-

16:00 9 

piątek  

7:00-

16:00 9 

SUMA    46 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna ul. Sieradzka 11 A w Łodzi ( 1 pracownik) 

dni   ilość h 

poniedziałek  8-21 13 

wtorek 8-21 13 

środa  8-21 13 

czwartek  8-21 13 

piątek  8-21 13 
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SUMA    65 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź Widzew/ Polesie ul. Dąbrowskiego 40a w Łodzi 

Polesie / Widzew   

  2 pracowników 

2 pracowników 

monitoring 

dni   ilość h   ilość h 

poniedziałek  7-16 18   48 

wtorek 7-17 20   48 

środa  7-16 18   48 

czwartek  7-16 18   48 

piątek  7-16 18   48 

sobota        48 

niedziela        48 

SUMA  x2 92 

 

336 

 

 

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach ul. Warszawska 39 w Pabianicach 

( 2 pracowników ) 

dni  1 pracownik 1 pracownik ilość h 

poniedziałek  8-16  7-19 20 

wtorek 8-16  7-19 20 

środa  8-16  7-19 20 

czwartek  8-16  7-19 20 

piątek  8-16  7-19 20 

SUMA    100 

 

 

 

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu ul. Łódzka 20 w Zgierzu ( 1 pracownik) 



5 

 

dni   ilość h 

poniedziałek  7-19 12 

wtorek 7-19 12 

środa  7-19 12 

czwartek  7-19 12 

piątek  7-19 12 

SUMA    60 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź - Bałuty ul. Ciesielska 7 w Łodzi ( 2 pracowników ) 

dni  1 pracownik 1 pracownik ilość h 

poniedziałek  7-15  10-18 16 

wtorek 7-15  10-18 16 

środa  7-15  10-18 16 

czwartek  7-15  10-18 16 

piątek  7-15  10-18 16 

SUMA    80 

 

Prokuratura Rejonowa w Kutnie ul. Staszica 3 w Kutnie ( 1 pracowników) 

dni   ilość h 

poniedziałek  8-16 8 

wtorek 8-17 9 

środa  8-16 8 

czwartek  8-16 8 

piątek  8-16 8 

SUMA    41 

 

 

 

 

 

Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach ul. Gałeckiego 4 w Skierniewicach 
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(1 pracowników) 

dni   ilość h 

poniedziałek  7-19 12 

wtorek 7-19 12 

środa  7-19 12 

czwartek  7-19 12 

piątek  7-19 12 

SUMA    60 

 

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu ul. Kaliska 1/3 w Łowiczu ( 1 pracownik) 

dni   ilość h 

poniedziałek  8-16 8 

wtorek 8-17 9 

środa  8-16 8 

czwartek  8-16 8 

piątek  8-16 8 

SUMA    41 

 

Prokuratura Rejonowa w Łęczycy ul. Konopnickiej 16 w Łęczycy ( 1 pracownik) 

UWAGA: w czwartym kwartale 2018 roku planowana jest zmiana lokalizacji 

Prokuratury Rejonowej w Łęczycy. Nowa siedziba znajdować się będzie w Łęczycy 

przy ul. Lotniczej 9. 

dni   ilość h 

poniedziałek  8-16 8 

wtorek 8-17 9 

środa  8-16 8 

czwartek  8-16 8 

piątek  8-16 8 

SUMA    41 

 

Prokuratura Rejonowa w Brzezinach ul. Sienkiewicza 9 w Brzezinach(1 pracownik) 
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dni   ilość h 

poniedziałek  8-16 8 

wtorek 8-17 9 

środa  8-16 8 

czwartek  8-16 8 

piątek  8-16 8 

SUMA    41 

 

Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki  17 w Rawie 

Mazowieckiej (1 pracownik ) 

dni   ilość h 

poniedziałek  8-16 8 

wtorek 8-17 9 

środa  8-16 8 

czwartek  8-16 8 

piątek  8-16 8 

SUMA    41 

 

 

2. Zamawiający wymaga aby przynajmniej 12 pracowników bezpośrednio 

wykonujących usługę w budynkach wymienionych powyżej zatrudnionych było na 

podstawie umowy o pracę. 

3. Najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu listę osób, które będą wykonywać usługę w każdej jednostce 

organizacyjnej wraz z informacją o podstawie do dysponowania pracownikami. 

4. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego 

zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot 

umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami Wykonawcy. 

 

 

5. Informacja o systemach ochrony technicznej zainstalowanych w obiektach: 
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- system p.poż podłączony do Straży Pożarnej, tylko w Prokuraturze Rejonowej 

w Pabianicach, pozostałych jednostkach brak połączenia bezpośredniego, 

- system sygnalizacji włamania, 

- system telewizji przemysłowej, 

- system kontroli dostępu 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

- ochrona zewnętrzna i wewnętrzna obiektów ( wyposażenia, sprzętu i urządzeń ), 

- kontrola terenów włączonych do obiektów, dozorowanie parkingu, sprawdzanie 

zezwoleń na parkowanie, o ile dany parking jest odpowiednio oznaczony, 

- bieżącą obserwację obiektów za pomocą urządzeń telewizji dozorowej, 

- prowadzenie książki dyżurów i innych dokumentów w ochranianych obiektach, 

- wydawanie kluczy do pomieszczeń osobom uprawnionym, po wcześniejszym 

sprawdzeniu tożsamości pobierającego i odnotowaniu tego w wykazie ewidencji 

pobranych kluczy, 

- prowadzenie kontroli ruchu osobowego interesantów Prokuratury Okręgowej 

w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, połączone z obsługą bramki 

wykrywania metali oraz rejestracją osób wchodzących i wychodzących w książce 

wejść i wyjść, oraz pojazdów wjeżdżających na teren, 

- natychmiastowe interweniowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów 

porządkowych oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,  

- w razie pożaru, lub innego miejscowego zagrożenia natychmiastowe 

wyprowadzenie osób znajdujących się w strefach ich zasięgu, wezwanie Straży 

Pożarnej lub innych służb ratowniczych po czym do czasu ich przybycia 

przystąpienie do likwidacji zagrożenia, 

- zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie w obiektach Zamawiającego, 

- z chwilą zaistnienia przestępstwa , napadu bądź uzyskania informacji o podłożeniu 

niebezpiecznego ładunku, podjęcia działań zgodnych z obowiązującymi instrukcjami. 

- zapewnienie niezwłocznej reakcji grup interwencyjnych na wezwanie pracowników 

ochrony w przypadku zagrożenia, 

- wykonywanie systematycznych obchodów w chronionych obiektach, 
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- ścisłą współpracę i udzielanie pomocy pracownikom Zamawiającego w nagłych 

zagrożeniach, 

- korzystanie z technicznych środków ochrony mienia ( telewizja przemysłowa, 

systemy kontroli dostępu, system alarmowy, skaner bagażu) zainstalowanych 

w budynkach; 

- stałe informowanie kierownictwa jednostek organizacyjnych oraz Wykonawcy 

o zaistniałych i potencjalnych zagrożeniach, np.: z chwilą zaistnienia przestępstwa , 

napadu bądź uzyskania informacji o podłożeniu niebezpiecznego ładunku, 

wystąpienia awarii lub zdarzeń losowych, 

- stosowanie dozwolonych środków przymusu bezpośredniego, w granicach 

określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

( Dz. U. z 2014. 1099 t. j.) i w art. 11 i 12 ustawy z 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2013. 628 ze zm.). 

- sporządzenie w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy projektu planu 

ochrony pn. „Szczegółowy plan ochrony obiektów”, który musi być zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniać charakter obiektu i jego 

wyposażenie techniczne służące do zabezpieczenia osób i mienia znajdujących się 

w obszarze chronionym. Kierownik Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania projektu, zatwierdzi przedstawione propozycje lub może wystąpić o ich 

uzupełnienie do Wykonawcy. 

- zapewnienie szkolenia oraz wymaganych badań lekarskich pracowników 

Wykonawcy, wykonujących w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach (oraz 

w Prokuraturze Rejonowej w Łęczycy po -zmianie siedziby) czynności obsługi 

skanera RTG do kontroli bagażu. 

- przydzielenie koordynatora nadzorującego pracę pracowników ochrony 

w obiektach Zamawiającego oraz wyznaczenie spośród pracowników dowódcę 

obiektu. Dowódca odpowiedzialny będzie za sporządzanie grafików pracy oraz 

bezpośredni kontakt, z przedstawicielami Zamawiającego. 

- zapewnienie jednolitego umundurowania dla pracowników ochrony świadczących 

usługę (jednolita koszula w kolorze jasno niebieskim lub białym, ciemne spodnie, 

ciepła kurtka w jednolitym kolorze i płaszcz przeciwdeszczowy (według potrzeb),  
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- niezbędne wyposażenie pracowników ochrony w dozwolone środki bezpośredniego 

przymusu dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz środki łączności bezprzewodowej. 

 


