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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, zabezpieczenia technicznego 
obiektów Stegu Areny i Toyota Park w Opolu- II, III, IV kwartał 2022 r. Przedmiot zamówienia zwany 
dalej „usługą ochrony” będzie realizowany od godz. 1200 dnia 30.04.2022 r. do godz. 1200 w dniu 
31.12.2022 r. na terenie wymienionych obiektów w zakresie określonym poniżej:  
 

I. OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA 
 

1. Stegu Arena ul. Oleska 70 w Opolu + Toyota Park ul. Oleska 70 w Opolu 
 

•    Ochrona fizyczna osób i mienia (w okresie od 30.04.2022r. od godz. 12:00 do 31.12.2022r. do 
godz. 12:00)  poprzez monitoring Stegu oraz Toyota Park ze stanowiska w Stegu 

 

Pracownik 
niekwalifikowany 1 osoba 

Ilość dni w okresie od 30.04.2022 r. od godz. 12:00 do 
31.12.2022 r. do godz. 12:00  x liczba godzin w skali 1 doby 

  245 x  8 h  = 1960 h 

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

Pracownik 
kwalifikowany 

1 osoba 
Ilość dni w okresie od 30.04.2022 r. od godz. 12:00 do 

31.12.2022 r. do godz. 12:00 x liczba godzin w skali 1 doby 
245 x 16 h = 3920 h 

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

Zabezpieczenie techniczne 

Na obiekcie jest zainstalowane w systemie CCTV 58 szt. kamer 
wewnątrz Obiektu (w tym 4 szybkoobrotowe – załącznik) i 16 
kamer na zewnątrz ( w tym 2 szybkoobrotowe); 72 szt. czujek, 
1 szt. centrala Satel 256+ 
 

Serwis i konserwacja 
istniejącego systemu telewizji 
przemysłowej zainstalowanej 
na terenie obiektu Stegu 
Arena przez cały okres 
trwania umowy. 
Specyfikacja techniczna 
znajduje się do wglądu w 
Dyrekcji MOSiR w Opolu ul. 
Barlickiego 13. 

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

pracowników ochrony w systemie online (co najmniej 12 punktów kontrolnych), wg którego 
rozliczany będzie obchód budynku i posesji oraz 8 punktów kontrolnych na terenie Toyota 

2. Obsługi zainstalowanych na terenie obiektu Stegu Arena oraz Toyota Park systemów: 
a. telewizji przemysłowej przez 24 godziny na dobę oraz bieżącego przeglądania 
zarejestrowanych nagrań, a w przypadku wtargnięcia osób trzecich na teren Stegu Areny oraz 
Toyota Park natychmiastowego wezwania grupy interwencyjnej oraz powiadomienia 
Zamawiającego. 
b. monitorowania systemu ppoż. i reagowanie na komunikaty (sprawdzanie, rozbrajanie 
systemu w przypadku fałszywych alarmów itd.) na Stegu 

c. obsługa systemu DSO na Stegu 

3. Wydawania kluczy upoważnionym pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
4. Wpuszczania na obiekt osób upoważnionych (w tym najemców, klientów, dostawców itp.) zgodnie z 

harmonogramem zajęć Stegu 

5. Koordynacja i zgłaszanie zdarzeń losowych odpowiednim służbom. 
6. Prowadzenia rejestru wydawanych kluczy, wejść i wyjść z obiektu Stegu.  
 

II. INTERWENCJE 
 

Grupa 
interwencyjna 10 interwencji Przez cały okres trwania umowy na 

wezwanie telefoniczne. 

 
Przez cały okres trwania umowy 10 interwencji na wezwanie telefoniczne obejmujące Stegu oraz Toyota 
Park. Czas reakcji od momentu zgłoszenia/wezwania grupy interwencyjnej – max 25 minut. 
 

 
 



 
 
 
 

 


