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Numer sprawy:  18/2022 

 
Załącznik nr  5 do SWZ 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem 
jest usługa p.n.: 

 
„Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów” 

  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej 

oraz dozoru następujących obiektów: 
1)  teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, położony w m. Różanna 98 ZUO, gmina 

Opoczno  (mapa  z zaznaczonym terenem podlegającym ochronie - załącznik nr 7 do 
SWZ). 

2) teren Targowiska Miejskiego, położony przy ul. Piotrkowskiej 66, w Opocznie. 
3) teren Schroniska dla bezdomnych zwierząt, położony w m. Różanna 98 ZUO, gmina 

Opoczno (mapa z zaznaczonym terenem podlegającym ochronie – załącznik nr 7 do 
SWZ) 

2. Wykonawca, zobowiązany jest dozorować obiekt (Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów   oraz Schronisko dla bezdomnych zwierząt łącznie, natomiast osobno 
Targowisko Miejskie)    przez obsadzenie jednym pracownikiem ochrony, w następujący 
sposób: 
1)  Obiekt określony w ust. 1 pkt. 1) - Zakład Unieszkodliwiania  Odpadów: 

a) w dni powszednie od poniedziałku do piątku (od godz. 22:00 do godz. 6:00 rano 
dnia      następnego) – około 249 dni tj. 1 992 roboczogodziny, 

b) w sobotę, niedziela i święta: całą dobę (od godz. 6:00 rano do  godz. 6:00 rano 
dnia      następnego) – około 114  dni tj. 2 736 roboczogodziny, 

c) inne, wynikłe z potrzeb Zamawiającego dni, o których Wykonawca 
zostanie      poinformowany przez Zamawiającego z minimum 7 dniowym 
wyprzedzeniem – około  2  dni tj. 48 roboczogodziny. 

 
2)  Obiekt określony w ust. 1 pkt. 2) - Targowisko Miejskie w Opocznie: 

a)   w dni powszednie od poniedziałku do piątku (od godz. 19:00 do godz. 6:00 rano 
dnia następnego) – około 249 dni tj. 2 739 roboczogodziny, 

b) monitorowanie za pomocą zainstalowanego na terenie targowiska systemu 
alarmowego, w godzinach poza pracą targowiska oraz w godzinach poza 
dozorowaniem obiektu przez  pracownika ochrony, o którym mowa w ust. 2 pkt. 
2) litera a) tj. w soboty (od godziny 16.00) – około 51 dni tj.                                            
714 roboczogodziny, niedziele i święta (całą dobę) do godziny 6.00 rano  dnia 
następnego – około 63 dni tj. 1 512 roboczogodziny. Zamawiający zastrzega, iż 
w przypadku dyżuru apteki znajdującej się na ternie targowiska w terminie 
wskazany w niniejszym punkcie, o czym  Wykonawca zostanie poinformowany z 
minimum 7 dniowym wyprzedzeniem, zobowiązany jest dozorować obiekt przez 
pracownika ochrony  oraz zapewnić dostęp do obiektu. 

c) Otwarcie bram bazaru przed godzinami rozpoczęcia jego pracy (tj. poniedziałek 
- sobota  godz. 6.00 rano) oraz zamknięcie bram bazaru po zakończeniu jego 
pracy   (tj. poniedziałek - piątek godz. 19.00, sobota godz. 16.00). 
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3)      Obiekt określony w ust. 1 pkt. 3 - Schronisko dla bezdomnych  zwierząt: 
a)  w dni powszednie od poniedziałku do piątku (od godz. 22:00 do godz. 6:00 rano 

dnia następnego) – około 249 dni tj. 1 992 roboczogodziny, 
b) w sobotę (od godziny 14:00 do 6:00 rano dnia następnego) – około 51 dni tj.                 

816 roboczogodziny, 
c) w niedzielę i święta: całą dobę (od godz. 6:00 rano do  godz. 6:00 rano dnia 

następnego) – około 63 dni tj. 1512 roboczogodziny. 
d) inne, wynikłe z potrzeb Zamawiającego dni, o których Wykonawca 

zostanie     poinformowany przez Zamawiającego z minimum 7 dniowym 
wyprzedzeniem - około   2 dni tj. 48 roboczogodziny. 
 

     Łącznie w okresie realizacji zamówienia  przewiduje się  około  9 741 roboczogodzin pracy 
pracownika ochrony. 

 
Podana ilość dni oraz godzin świadczenia usługi jest szacunkowa i może ulec zmianie                         
w trakcie trwania umowy w zależności od wynikłych potrzeb Zamawiającego. 
 
Szczegółowy przedmiot zamówienia i zakres usługi określa załączony projekt 
umowy (załącznik nr 4 niniejszego SWZ) 

 
3. Miejsce realizacji  zamówienia:  świadczenie usługi ochrony  w formie fizycznego 

dozoru dotyczy następujących obiektów: 
1) Teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów położony w m. Różanna 98 ZUO, 

gmina Opoczno. 
2) Teren Targowiska Miejskiego, położony przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie, gmina 

Opoczno 
3) Teren Schroniska dla bezdomnych zwierząt, położony w m. Różanna 98 ZUO, gmina 

Opoczno.  
 
 


