
ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UKZ/2017 

 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
 
Organizacja ochrony – Obiekty UKZ: 
 
1. Eva Park Life & Spa, ul. Sienkiewicza 2, 05-510 Konstancin-Jeziorna 
 

Jeden posterunek, ochrona codziennie w godzinach 19:00 - 7:00, obsada jeden agent ochrony 
(posterunek może być zlikwidowany za jednomiesięcznym wypowiedzeniem) 

 
Pomieszczenie z monitoringiem – dostosowanie do sprzętu UKZ + uzupełnienie sprzętem 
Wykonawcy (opcja) 
 

 czuwanie nad ładem i porządkiem na terenie chronionego obiektu oraz przestrzeganie 
przepisów bhp i ppoż., 

 udzielanie informacji oraz służenie wszechstronną pomocą zainteresowanym, 

 nie wpuszczanie na teren Obiektu osób, których obecność w sposób oczywisty spowodować 
może zagrożenie jego bezpieczeństwa, 

 współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na terenie obiektu z 
właściwymi terenowo jednostkami policji, w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia 
bezpieczeństwa natychmiastowe wezwanie grupy interwencyjnej Agencji lub odpowiednich 
służb porządkowo – ratowniczych, 

 wykonywanie wszelkich poleceń Zamawiającego w zakresie właściwej ochrony 
i zabezpieczenia mienia, 

 prowadzenie nieregularnych (raz na godzinę), rejestrowanych elektronicznie obchodów 
chronionego obiektu i terenu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc narażonych na 
naruszenie prawidłowego poziomu bezpieczeństwa. 

 
2. Szpital Rehabilitacji Neurologicznej i Kardiologicznej, ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-

Jeziorna 
 

Jeden posterunek, ochrona codziennie w godzinach 19:00 - 7:00, obsada jeden agent ochrony 
(posterunek może być zlikwidowany za jednomiesięcznym wypowiedzeniem) 
 
Pomieszczenie z monitoringiem – brak sprzętu – wyposażenie sprzętem od Wykonawcy lub 
Zamawiającego  
 

 czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów,   

 czuwanie nad bezpieczeństwem lekarzy i pielęgniarek pełniących dyżur w obiekcie, 

 czuwanie nad ładem i porządkiem na terenie chronionego obiektu, oraz przestrzeganie 
przepisów bhp i ppoż., 

 sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ruchem osobowym, 

 nie wpuszczanie na teren obiektu osób, których obecność w sposób oczywisty spowodować 
może zagrożenie jego bezpieczeństwa, 

 w godzinach zamknięcia Obiektu (ustalonych z Zamawiającym) wpuszczanie jedynie osób 
wskazanych przez Zamawiającego (zgodnie z instrukcją), 

 wydawanie kluczy do pomieszczeń Zamawiającego oraz prowadzenie rejestru pobieranych 
i zdawanych kluczy (w porach ustalonych z Zamawiającym), 

 współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na terenie obiektu  
z właściwymi terenowo jednostkami policji, w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia 
bezpieczeństwa natychmiastowe wezwanie grupy interwencyjnej Agencji lub odpowiednich 
służb porządkowo – ratowniczych, 



 wykonywanie wszelkich poleceń Zamawiającego w zakresie właściwej ochrony 
i zabezpieczenia mienia, 

 prowadzenie nieregularnych (raz na godzinę), rejestrowanych elektronicznie obchodów 
chronionego obiektu i terenu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc narażonych na 
naruszenie prawidłowego poziomu bezpieczeństwa. 

 
Obowiązki agentów ochrony na wszystkich posterunkach: 
 
Pracownicy ochrony obiektu z uwagi na szczególny związek odpowiedzialności służbowej ze 
sprawami ochrony przeciwpożarowej ponoszą odpowiedzialność za: 
 
a) kontrolę budynku oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez 

pracowników i osoby przebywające na terenie ww. obiektów Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A., 
b) posiadanie kompletu kluczy do wszystkich pomieszczeń w obiekcie z możliwością ich 

natychmiastowego użycia w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, 
c) alarmowanie pracowników w przypadku powstania pożaru i wezwanie straży pożarnej oraz 

prowadzenie wspólnie z pracownikami akcji ratowniczej do momentu przybycia straży pożarnej, 
d) Wskazanie, po przybyciu jednostek straży pożarnej, miejsca pożaru, lokalizacji pomieszczenia  

z Centralką Sygnalizacji Pożaru, dróg dojścia do miejsca pożaru i najbliższego punktu czerpania 
wody przeciwpożarowej, 

e) zabezpieczenia terenu akcji ratowniczej przed dostępem osób postronnych, 
f) zabezpieczenia mienia ewakuowanego z pomieszczeń objętych lub zagrożonych pożarem, 
g) nadzór i udział w akcji ewakuacyjnej w zakresie zgodnym z decyzją kierownika akcji 

ewakuacyjnej, 
h) sprawdzanie i zabezpieczenie miejsca pożaru po zakończeniu akcji ratowniczej – przed 

możliwością powtórnego jego powstania, 
i) meldowanie Kierownikowi Biura Inwestycji i Remontów o wszelkich zauważonych usterkach  

i brakach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
j) posiadanie numerów telefonów służb ratowniczych oraz numerów telefonów i adresów personelu 

kierowniczego Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. 
  
Szczegółowe zakresy obowiązków agentów ochrony zostaną określone w Instrukcji Ochrony Obiektu 
po podpisaniu umowy. 
 
3. Pałacyk Seydla, ul. Sułkowskiego 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna 

(Umowa może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzeniem w przypadku zbycia 
lub wynajęcia nieruchomości). 

 
Zabezpieczenie elektroniczne (brak wyposażenia) 
 

 całodobowy monitoring oraz interwencje grup ochrony na sygnały systemu alarmowego  
tj. napad, włamanie, usterka systemu, sabotaż systemu, sabotaż nadajnika, załączanie  
i wyłączanie systemu alarmowego, 

 podjazdy prewencyjne grup interwencyjnych w ciągu dnia i nocy, 

 nieograniczona liczba interwencji uzasadnionych, 
 
4. Biały Dom, ul. Mostowa 5, 05-510 Konstancin-Jeziorna 

(Umowa może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzeniem w przypadku zbycia 
lub wynajęcia nieruchomości). 
 
Monitoring – czujki + przycisk antynapadowy (wyposażenie UKZ) 
 

 całodobowy monitoring oraz interwencje grup ochrony na sygnały systemu alarmowego  
tj. napad, włamanie, usterka systemu, sabotaż systemu, sabotaż nadajnika, załączanie  
i wyłączanie systemu alarmowego, 

 podjazdy prewencyjne grup interwencyjnych w ciągu dnia i nocy, 

 nieograniczona liczba interwencji uzasadnionych, 
 
 
 



5. Beza Cafe, ul. Piotra Skargi 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna 
(Umowa może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzeniem w przypadku zbycia 
lub wynajęcia nieruchomości). 
 
Monitoring – czujki (wyposażenie UKZ) 
 

 całodobowy monitoring oraz interwencje grup ochrony na sygnały systemu alarmowego  
tj. napad, włamanie, usterka systemu, sabotaż systemu, sabotaż nadajnika, załączanie  
i wyłączanie systemu alarmowego, 

 podjazdy prewencyjne grup interwencyjnych w ciągu dnia i nocy, 

 nieograniczona liczba interwencji uzasadnionych, 
 

6. Hotel Konstancja, ul. Źródlana 8, 05-510 Konstancin-Jeziorna 
(Umowa może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzeniem w przypadku zbycia 
lub wynajęcia nieruchomości). 
 
Monitoring – czujki (wyposażenie UKZ) 
 

 całodobowy monitoring oraz interwencje grup ochrony na sygnały systemu alarmowego  
tj. napad, włamanie, usterka systemu, sabotaż systemu, sabotaż nadajnika, załączanie  
i wyłączanie systemu alarmowego, 

 podjazdy prewencyjne grup interwencyjnych w ciągu dnia i nocy, 

 nieograniczona liczba interwencji uzasadnionych, 
 
 
7. Restauracja Konstancja, ul. Źródlana 6, 05-510 Konstancin-Jeziorna 

(Umowa może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzeniem w przypadku zbycia 
lub wynajęcia nieruchomości). 

 
Monitoring – czujki (wyposażenie UKZ) 
 

 całodobowy monitoring oraz interwencje grup ochrony na sygnały systemu alarmowego  
tj. napad, włamanie, usterka systemu, sabotaż systemu, sabotaż nadajnika, załączanie  
i wyłączanie systemu alarmowego, 

 podjazdy prewencyjne grup interwencyjnych w ciągu dnia i nocy, 

 nieograniczona liczba interwencji uzasadnionych, 
 
 
Warunki dodatkowe:     
 

1. Wykonawca bezpłatnie wyznaczy koordynatora ochrony, który będzie koordynował sprawy 
związane z ochroną Obiektów Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapewni, na wezwanie ochrony obiektu, bezpłatnie przejazdy oraz prewencyjne 
objazdy Obiektów Zamawiającego przez załogi interwencyjne Wykonawca. 

3. Czas przyjazdu załogi interwencyjnej w godz. 20-6 nie powinien być dłuższy niż 5 min od 
wezwania. 

4. Czas przyjazdu załogi interwencyjnej w godz. 6-20 może ulec wydłużeniu do 15 min od 
wezwania. 

5. Wykonawca na swój koszt zainstaluje urządzenia do rejestracji obchodów chronionego 
obiektu oraz wyposaży każdego z agentów w bezprzewodowe środki łączności oraz 
urządzenia antynapadowe. 

6. Pracownicy ochrony winni być wyposażeni w jednolite, estetyczne i czyste umundurowanie, 
obuwie oraz posiadać czytelne identyfikatory. Dodatkowo pracownik ochrony pełniący służbę 
w Eva Park Life & Spa powinien posiadać marynarkę, spodnie, koszulę, krawat, obuwie 
(w stonowanych kolorach). 

7. Wykonawca będzie dostarczał raport z cotygodniowych obchodów Zamawiającemu w każdy 
poniedziałek do godziny 12:00 lub każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w ciągu  
24 godzin. 

8. W przypadku zainstalowania lub posiadania przez Zamawiającego telewizji przemysłowej  
w obiektach Zamawiającego - prowadzenie monitoringu.  



9. Wykonawca do ochrony obiektów Zamawiającego wyznaczy agentów dobranych, którzy 
spełniają następujące warunki: 

1) minimum roczny staż pracy 
2) właściwa prezencja 

dodatkowo dla obiektu Eva Park Life & Spa: 
3) wzrost minimum 175 cm, 
4) wiek w przedziale 28-45 lat. 

Zamawiający ma prawo do akceptowania każdorazowo wyboru/ zmiany agenta ochrony 
fizycznej. 
 


