
                Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Ochrona na terenie wymienionych obiektów realizowana będzie przez pracowników ochrony 
w zakresie określonym poniżej:  

 

 
1. Basen Letni „Błękitna Fala” przy Placu Róż w Opolu. 

    Ochrona fizyczna osób i mienia  

       

Pracownik niekwalifikowany 
Ochrona pełniona przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem godzin otwarcia obiektu  
w sezonie letnim. 

Pracownik kwalifikowany 
Ochrona pełniona w godzinach otwarcia obiektu w sezonie letnim tj. w okresie od 01 lipca do 
04 września 2017r.  od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 19:00, soboty niedziele i 
święta w godz. 9:00 – 19:00 

Zabezpieczenie techniczne 
Serwis i konserwacja istniejącego systemu telewizji przemysłowej zainstalowanej na terenie 
obiektu Basenu Letniego oraz Stadionu Miejskiego przez cały okres trwania umowy.  

 

Dodatkowo wykonawca będzie zobowiązany do: 
1. Zamontowania na własny koszt na terenie obiektu elektronicznego systemu kontroli czasu pracy 

pracowników ochrony w systemie online, co najmniej 5 punktów kontrolnych, wg którego 

rozliczany będzie obchód budynku i posesji.  
2. Udostępniania wejścia klientom baru OAZA, w godzinach jego otwarcia – w tym czasie 

dopuszczalne jest nieregularne odczytywanie punktów kontrolnych. 
3. Odśnieżanie ciągów komunikacyjnych prowadzących do punktów kontroli. 

4. Obsługi zainstalowanego na terenie obiektu Basenu Letniego oraz Stadionu Miejskiego systemu 

telewizji przemysłowej przez 24 godziny na dobę oraz bieżącego przeglądania zarejestrowanych 
nagrań, a w przypadku wtargnięcia osób trzecich na teren Stadionu Miejskiego natychmiastowego 

wezwania grupy interwencyjnej oraz powiadomienia Zamawiającego. 
 

2. Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz w Opolu. 
 Ochrona fizyczna osób i mienia.  

 

Pracownik niekwalifikowany 

Ochrona pełniona w dni powszednie ( od poniedziałku do piątku)w godz. 19.00 – 7.00,  
w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny na dobę. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin świadczonej ochrony 
fizycznej. 

Zabezpieczenie techniczne 
Serwis i konserwacja istniejącego systemu telewizji przemysłowej zainstalowanej na terenie 
obiektu przez cały okres trwania umowy. 

 
Dodatkowo wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. Zamontowania na własny koszt na terenie obiektu elektronicznego systemu kontroli czasu pracy 
pracowników ochrony w systemie online (co najmniej 7 punktów kontrolnych), wg którego 

rozliczany będzie obchód budynku i posesji.  
2. Informowania upoważnionych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

o przepełnionych pojemnikach na odpady komunalne. 

3. Obsługi zainstalowanego na terenie obiektu systemu telewizji przemysłowej przez 24 godziny na 
dobę oraz bieżącego przeglądania zarejestrowanych nagrań. 

 
 

3. Stadion Żużlowy przy ul. Wschodniej w Opolu. 

 Ochrona mienia.  

 

Zabezpieczenie techniczne 

Wykonawca wyłącznie na czas trwania umowy dokona montażu własnego systemu 
sygnalizacji włamania i napadu, podłączonego pod całodobową stację monitorowania 
alarmów. Konserwacja i utrzymanie sprawnego systemu sygnalizacji przez cały okres trwania 
umowy.  

 

 

 
 

 



4. Kompleks boisk ORLIK 2012 + Skate Park przy ul. Bielskiej w Opolu. 

 Ochrona mienia.  

 

Grupa interwencyjna Codzienne patrole nocne w godzinach od 22:00 do 6:00 2 patrole w ciągu nocy 

 

Dodatkowo wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania na własny koszt na terenie obiektu 

elektronicznego systemu kontroli czasu pracy pracowników ochrony w systemie online (co najmniej 4 
punktów kontrolnych), wg którego rozliczany będzie obchód budynku i posesji. Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającego cotygodniowego raportu w pdf. 

 

 
5. Kąpielisko BOLKO przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu. 

 Ochrona fizyczna osób i mienia.  

 

Pracownik niekwalifikowany 
Ochrona pełniona przez 24 godziny na dobę w okresie od 15 września do 31 grudnia 2017 r. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin świadczonej ochrony 
fizycznej. 

 

Dodatkowo wykonawca będzie zobowiązany do: 
1. Zamontowania na własny koszt na terenie obiektu elektronicznego systemu kontroli czasu pracy 

pracowników ochrony w systemie online (co najmniej 6 punktów kontrolnych), wg którego 
rozliczany będzie obchód budynku i posesji.  

 
 

6. Sztuczne Lodowisko TOROPOL przy ul. Barlickiego w Opolu. 

 Ochrona fizyczna osób i mienia.  

 

Pracownik kwalifikowany 
Ochrona pełniona 15 min. przed i 15 min. po oraz w trakcie ślizgawek odbywających się 
zgodnie z poniższym wykazem w okresie 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r.  

 

Wykaz ślizgawek ogólnodostępnych planowanych w sezonie 2017/2018 na Sztucznym Lodowisku 

TOROPOL:  
1. Ślizgawki cykliczne: 

- poniedziałek   2015 - 2115 

- wtorek    2115 - 2215 

- środa    1900 - 2000 

- czwartek   2130 - 2230 

- piątek    2115 - 2215 

- sobota i niedziela                     1430 - 1530  

Przerwa techniczna 

1630 - 1730  

Przerwa techniczna 

1830 - 1930  

Przerwa techniczna 
     2015 - 2115 

 

 

7. Kryta Pływalnia „Wodna Nuta” przy ul. Prószkowskiej 96 w Opolu. 

    Ochrona fizyczna osób i mienia.  

       

Pracownik niekwalifikowany 
Ochrona pełniona od poniedziałku do niedzieli w godz. 19:00 – 7:00 oraz w okresie 24.07-
20.08.2017 w godz. 7:00 – 19:00 

Pracownik kwalifikowany 
W okresach 30.06 - 23.07.2017 i 21.08 - 31.12.2017 ochrona pełniona w godzinach otwarcia 
obiektu tj. od poniedziałku do niedzieli w godz. 07:00 – 19:00. 

Zabezpieczenie techniczne 
Serwis i konserwacja istniejącego systemu telewizji przemysłowej zainstalowanej na terenie 
obiektu przez cały okres trwania umowy.  

 
Dodatkowo wykonawca będzie zobowiązany do: 



1. Zamontowania na własny koszt na terenie obiektu elektronicznego systemu kontroli czasu pracy 

pracowników ochrony w systemie online (co najmniej 8 punktów kontrolnych), wg którego 

rozliczany będzie obchód budynku i posesji.  
2. Wydawania kluczy upoważnionym pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

3. Obsługi zainstalowanego na terenie obiektu systemu telewizji przemysłowej w czasie pełnienia 
ochrony oraz bieżącego przeglądania zarejestrowanych nagrań. Niezwłoczne zgłaszanie 

Zamawiającemu awarii systemu telewizji przemysłowej. 

4. Nadzór nad systemem BMS. 
5. Koordynacja i zgłaszanie zdarzeń losowych odpowiednim służbom.  

 
8. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Oleska 70 w Opolu 

 
Pracownik 
niekwalifikowany 

2 osoby 
Ochrona pełniona w każdy dzień w godzinach 22:00- 6:00 + wsparcie napadowe (jeden 
pracownik na stałe w pomieszczeniu ochrony, drugi do okresowych obchodów) 

Pracownik 
kwalifikowany 

1 osoba Ochrona pełniona w każdy dzień w godzinach 6:00-22:00 

Zabezpieczenie techniczne 
Serwis i konserwacja istniejącego systemu telewizji przemysłowej zainstalowanej na terenie 
obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej przez cały okres trwania umowy.  
Specyfikacja techniczna znajduje się do wglądu w Dyrekcji MOSiR w Opolu ul. Barlickiego 13. 

 

Dodatkowo wykonawca będzie zobowiązany do: 

6. Zamontowania na własny koszt na terenie obiektu elektronicznego systemu kontroli czasu pracy 
pracowników ochrony w systemie online (co najmniej 12 punktów kontrolnych), wg którego 

rozliczany będzie obchód budynku i posesji. 
7. Obsługi zainstalowanych na terenie obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej systemów: 

a. telewizji przemysłowej przez 24 godziny na dobę oraz bieżącego przeglądania 

zarejestrowanych nagrań, a w przypadku wtargnięcia osób trzecich na teren Hali 
Widowiskowo-Sportowej natychmiastowego wezwania grupy interwencyjnej oraz 

powiadomienia Zamawiającego.  
b. monitorowania systemu ppoż. i reagowanie na komunikaty (sprawdzanie, rozbrajanie systemu 

w przypadku fałszywych alarmów itd.). 

c. obsługa systemu DSO. 
8. Wydawania kluczy upoważnionym pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

9. Wpuszczania na obiekt osób upoważnionych (w tym najemców, klientów, dostawców itp.) zgodnie 
z harmonogramem zajęć. 

10. Koordynacja i zgłaszanie zdarzeń losowych odpowiednim służbom. 
11. Prowadzenia rejestru wydawanych kluczy, wejść i wyjść z obiektu. 

 

 
KONWÓJ WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób  

i mienia (Dz. U. z 2005 nr 145 poz. 1221) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez 

przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 
 

I. Przedmiotem zamówienia jest konwój pieniędzy z obiektu:  
 

Kryta Pływalnia AKWARIUM 
1. Dni konwoju: poniedziałek i piątek w godzinach 9.00-15.00 na zgłoszenie telefoniczne, łączna 

ilość konwojów w czasie trwania umowy - 53 

2. Konwój wartości pieniężnych będzie odbywał się z w/w obiektów Zamawiającego do trezora 
banku Zamawiającego na terenie miasta Opola. 

3. Konwoje będą się odbywały bez udziału kasjera, 
4. Konwoje będą przewożone w bezpiecznych kopertach i wrzucane do wrzutni trezora, 

5. Wartość przewożonych pieniędzy nie przekracza 0,3 jednostki obliczeniowej.  

 
Wynagrodzenie Wykonawcy za konwój pieniędzy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości 

zrealizowanych konwojów w okresie danego miesiąca.  
 

II. Przedmiotem zamówienia jest konwój pieniędzy z obiektu:  

 



Basen Letni BŁĘKITNA FALA 

1. Dni konwoju: CODZIENNIE,  na zgłoszenie telefoniczne, w godzinach 12.00-20.00 łączna ilość 

konwojów w czasie trwania umowy - 53 
2. Konwój wartości pieniężnych będzie odbywał się z w/w obiektów Zamawiającego do trezora 

banku Zamawiającego na terenie miasta Opola. 
3. Konwoje będą się odbywały bez udziału kasjera, 

4. Konwoje będą przewożone w bezpiecznych kopertach i wrzucane do wrzutni trezora, 

5. Wartość przewożonych pieniędzy nie przekracza 0,3 jednostki obliczeniowej, 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy za konwój pieniędzy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości 
zrealizowanych konwojów w okresie danego miesiąca.  

 

III. Przedmiotem zamówienia jest konwój pieniędzy z obiektu:  
 

Sztuczna Lodowisko TOROPOL 
Dni konwoju: poniedziałek - piątek w godzinach 9.00-14.00 na zgłoszenie telefoniczne, łączna 

ilość konwojów w czasie trwania umowy - 6 
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub z Banku Zamawiającego 

1. Dni konwoju poniedziałek – piątek w godzinach 9.00 - 15.00 na zgłoszenie telefoniczne, 

łączna ilość konwojów w czasie trwania umowy - 12 
2. Konwój wartości pieniężnych będzie odbywał się z w/w obiektów Zamawiającego do Banku 

Zamawiającego na terenie miasta Opola. 
3. Konwoje będą się odbywały z udziałem kasjera, 

4. Wartość przewożonych pieniędzy nie przekracza 0,3 jednostki obliczeniowej, 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy za konwój pieniędzy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości 

zrealizowanych konwojów w okresie danego miesiąca.  
 

IV. Przedmiotem zamówienia jest konwój pieniędzy z obiektu:  
 

Kryta Pływalnia „Wodna Nuta” 

1. Dni konwoju: poniedziałek - piątek w godzinach 11.00-14.00 na zgłoszenie telefoniczne, 
łączna ilość konwojów w okresie trwania umowy – 109 

2. Konwój wartości pieniężnych będzie odbywał się z w/w obiektu Zamawiającego do trezora 
Banku, który obsługuje Zamawiającego na terenie miasta Opola, 

3. Konwoje będą się odbywały bez udziału kasjera, 

4. Konwoje będą przewożone w bezpiecznych kopertach i wrzucane do wrzutni trezora, 
5. Wartość przewożonych pieniędzy nie przekracza 0,3 jednostki obliczeniowej. 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy za konwój pieniędzy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości 

zrealizowanych konwojów w okresie danego miesiąca.  

 
V. Przedmiotem zamówienia jest konwój pieniędzy z obiektów:  

 
1. Hala Widowiskowo-Sportowa  

Dni konwoju: poniedziałek i piątek w godzinach 9.00-15.00 na zgłoszenie telefoniczne, łączna 
ilość konwojów w czasie trwania umowy - 12 

2. Konwój wartości pieniężnych będzie odbywał się z w/w obiektów Zamawiającego do trezora 

banku Zamawiającego na terenie miasta Opola. 
3. konwoje będą się odbywały bez udziału kasjera, 

4. konwoje będą przewożone w bezpiecznych kopertach i wrzucane do wrzutni trezora, 
5. wartość przewożonych pieniędzy nie przekracza 0,3 jednostki obliczeniowej, 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy za konwój pieniędzy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości 
zrealizowanych konwojów w okresie danego miesiąca.  

 


