
Załącznik B do Ogłoszenia 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie: 

a)  usługi ochrony mienia w obiekcie Instytutu Energetyki położonym w Łodzi przy 

ul. Dostawczej 1 w formie: 

- bezpośredniej ochrony fizycznej stałej pełnionej przez jednego pracownika na 

zmianie, 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30-7.30 oraz 

całodobowo w soboty, niedziele, święta i na uzasadnione wezwanie 

Zamawiającego związane z nieobecnością pracowników Jednostki. 

b) usług porządkowych na terenie przedmiotowego obiektu. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Ochrona fizyczna: 

 

- ochrona nieruchomości w celu zabezpieczenia przed kradzieżą, kradzieżą z 

włamaniem i rabunkiem, a także mienia znajdującego się na terenie 

przedmiotowej nieruchomości przed kradzieżą i rabunkiem, 

- dokonywanie obchodu terenu, nie rzadziej niż co dwie godziny (w tym zapis 

elektroniczny obchodu – montaż pkt. zgodnie z wytycznymi zamawiającego – 3 

punkty kontrolne), 

- prowadzenie książki służby, w której odnotowany jest przebieg służby, w tym 

spostrzeżenia i nieprawidłowości o których powiadamiany jest upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego, 

- w razie stwierdzenia zagrożeń zaistniałych na terenie nieruchomości ( w tym 

awarii technicznych) natychmiastowe zawiadamianie upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego oraz właściwej miejscowo jednostki policji a w 

razie potrzeby straży pożarnej, 

- zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów działania sprawców i 

powiększeniem rozmiarów szkód, 

- nadzór nad monitoringiem obiektu oraz system alarmowym, załączanie systemu 

po wyjściu ostatniego pracownika Zakładu CUE, wyłączanie systemu po przyjściu 

pierwszego pracownika Zakładu CUE. 

 

Usługi porządkowe: 

 

- sprzątanie schodów wejścia głównego oraz drzwi wejściowych (na mokro) - 3 razy 

w tygodniu 

- sprzątanie pomieszczeń sanitariatów oraz pomieszczenia socjalnego (jadalni) - 3 

razy w tygodniu po godzinach pracy – od godz. 15.30 

- sprzątanie ciągów komunikacyjnych (w tym na mokro) - 3 razy w tygodniu po 

godzinach pracy – od godz. 15.30 

- sprzątanie pomieszczeń biurowych (w tym blaty biurek, stołów – wolne 

przestrzenie) (w tym na mokro) - 3 razy w tygodniu po godzinach pracy – od godz. 

15.30 

- sprzątanie pomieszczeń laboratoriów (odkurzanie odkurzaczem przemysłowym)  - 

1 raz na dwa tygodnie 



- opróżnianie koszy na śmieci w pomieszczeniach - 3 razy w tygodniu (poniedziałek, 

środa, piątek) 

- mycie okien w pomieszczeniach biurowych (z możliwością dostępu) - 2 razy w 

roku w okresie przedświątecznym (Wielkanoc, Boże Narodzenie) 

- środki czystości zapewnia Zamawiający 

 

3. Lokalizacja i zabezpieczenie obiektu: 

- obiekt znajduje się w Łodzi przy ul. Dostawczej 1 i składa się z dwóch budynków 

o przeznaczeniu biurowym i technicznym oraz parkingu i placu magazynowego, 

- portiernia znajduje się przy wejściu głównym na parterze budynku, 

- od strony ul. Dostawczej znajduje się wejście do budynku oraz 3 bramy wjazdowe, 

od strony zachodniej teren nieruchomość przylega do terenów PKP, 

- teren jest ogrodzony siatka drucianą. 

 


