
załącznik nr 1 do ogłoszenia 
Specyfikacja 

  

I. CZĘŚĆ PIERWSZA – ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących 
do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 r: 

1. całodobowa ochrona osobowa budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury,                        

ul. Siennieńska 54, każdorazowo wykonywana przez jednego umundurowanego 

pracownika ochrony (budynek OBK objęty jest monitoringiem wizyjnym); 

2. monitoring elektroniczny i interwencje w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 

i 6a; 

3. monitoring wizyjny i elektroniczny oraz interwencje w muszli koncertowej                        

w Parku Miejskim; 

4. konserwacja i naprawy systemu monitoringu w budynku CTH przy                                   

ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a; 

5. konserwacja systemu monitoringu w muszli koncertowej w Parku Miejskim; 

6. konserwacja systemu monitoringu w Ostrowieckim Browarze Kultury przy                         

ul. Siennieńskiej 54; 

7. odległość siedziby Wykonawcy części I zamówienia od siedziby Zamawiającego 

nie może być większa niż 10 km; 

8. szczegółowe warunki Zamówienia zostały zawarte we wzorach umów 

stanowiących załączniki nr 1 i 2;  

9. Niedopuszczalne jest zatrudnianie pracowników realizujących zadania ochronne 

na podstawie umów cywilnoprawnych, co oznacza, że każda roboczogodzina                   

w ramach realizowanej umowy, musi być wypracowana przez pracownika 

ochrony wyłącznie w ramach stosunku pracy; 

10.Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy oraz w trakcie jej realizacji, na 

każde wezwanie zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące 

dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby 

będące pracownikami wykonawcy;  

11. Zamawiający wymaga, aby do wykonania przedmiotu umowy został skierowany 

personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza 



równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa                                        

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 16.09.2019 r. w sprawie minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. 

(Dz. U. 2020 r., poz. 1596);  

12.Jeżeli Zamawiający poweźmie informację o naruszeniu przez Wykonawcę 

 powyższych zobowiązań, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową 

Inspekcję Pracy w celu podjęcia przez nią stosownego postępowania 

wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek znajduje zastosowanie                                      

w szczególności w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi 

na podstawie umowy cywilnoprawnej zamiast na podstawie umowy o pracę;        

13.Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, nie może powierzyć 

wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim; 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

14.Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji 

lokalnej ww. obiektach. W celu potwierdzenia odbycia wizji lokalnej Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu, jako załącznik do kwestionariusza ofertowego, 

podpisany załącznik nr 4 do specyfikacji (potwierdzenie odbycia wizji lokalnej); 

15.Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie fizycznej ochrony 

obiektów oraz monitoringu wizyjnego.  W związku z tym wykaże, że wykonał, nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,                    

a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno 

zamówienie polegające na ochronie fizycznej obiektu o powierzchni nie 

mniejszej niż 1500 m2 oraz jedno zamówienie zdalnego monitoringu wizyjnego 

obiektu. Wykonanie niniejszych zamówień zostanie udokumentowane poprzez 

przedstawienie referencji (załączniki do kwestionariusza ofertowego). 

Zamawiający zastrzega, że przez jedno zamówienie rozumie jedno zadanie                     

w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia; 

16. Wykonawca dołączy do oferty również: 

a. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed terminem składania ofert; 

b. polisę ubezpieczeniową OC w związku z prowadzoną działalnością 

związaną z przedmiotem zamówienia na minimum 500 000,00 zł; 



c. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony 

fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów 

przesyłanych, gromadzonych i przetworzonych w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych; 

II. CZĘŚĆ DRUGA – ochrona imprez plenerowych organizowanych przez Miejskie 
Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim w 2021 r. 

Data 
imprezy

Nazwa 
imprezy

Miejsce 
imprezy

Charakter 
imprezy

Przewidywan
a liczba 

osobogodzin

Czas trwania 
imprezy/

liczba 
ochrony

styczeń Wielka 
Orkiestra 
Świątecznej 

Pomocy

Rynek niemasowa 60 6 godzin/10 
osób

marzec Dzień Kobiet Hala 
MOSiR

masowa 148 4 godziny/37 
osób

marzec Wielkanocny 
Ryneczek 

Rynek niemasowa 40 4 godziny/10 
osób

maj Ostrowieckie 
Spotkania 
Szantowe

Park 
Miejski

niemasowa 50 5 godzin/10 
osób

czerwiec Dzień 
Dziecka 

Park 
Miejski

niemasowa 40 4 godziny/10 
osób

czerwiec Noc 
Świętojańska

Park 
Miejski

niemasowa 50 5 godzin/10 
osób

czerwiec Dni Ostrowca Stadion 
KSZO

masowa 360 4 godziny/25 
osób 

4 godziny/65 
osób

czerwiec Dni Ostrowca Park 
Miejski

niemasowa 140 7 godzin/20 
osób

lipiec Wielki Ogień Park 
Miejski

niemasowa 180 2x (2 dni) 
6 godzin/15 

osób

sierpień Seans Nocy 
Letniej 

Rynek niemasowa 50 5x (5 dni) 
5 godzin/2 

osoby



1. Przewidywane terminy imprez i ilość godzin (tabela powyżej) mają charakter 

orientacyjny i nie są wiążące dla żadnej ze stron. Imprezy mogą ulec 

przesunięciu lub odwołaniu, wydłużeniu lub skróceniu. Możliwe jest również 

organizowanie dodatkowych imprez lub zmiana charakteru imprez już 

zaplanowanych. Ilość osobogodzin może się zmieniać w zależności od 

różnych okoliczności; 

2. szczegółowe warunki Zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 3 (wzór umowy – ochrona imprez). 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

3. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie ochrony fizycznej 

imprez. W związku z tym wykaże, że wykonał, nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy zadania polegające 

na ochronie fizycznej imprez masowych, w tym jednej imprezy masowej,                        

w której wzięło udział minimum 5000 osób. Wykonanie niniejszych zadań 

zostanie udokumentowane poprzez przedstawienie referencji (załączniki do 

kwestionariusza ofertowego). Wykonawca dołączy również listę ochranianych 

sierpień Zakończenie 
Wakacji 

Stadion 
KSZO

masowa 360 4 godziny/25 
osób 

4 godziny/65 
osób

grudzień Spotkanie                       
z Mikołajem

Rynek niemasowa 40 4 godziny/10 
osób

grudzień Spotkanie 
Wigilijne

Rynek niemasowa 40 4 godziny/10 
osób

31 grudnia Sylwester Rynek masowa 200 1 godzina/15 
osób 

5 godzin/37 
osób

------------- Ochrona 
sprzętu, 
sceny 

plenerowej 
itp. przed i po 

imprezach

Miejsca 
imprez

-------------- 100



przez siebie imprez masowych  w 2019 r. i 2020 r. z podaniem ich nazw, dat, 

nazw ich organizatorów oraz liczby uczestników;  

4. Wykonawca dołączy do oferty również: 

a. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej 

ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym 

dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetworzonych       

w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.  

a. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed terminem składania ofert, 

b. polisę ubezpieczeniową na minimum 500 000, 00 zł, obejmującej 

swoim zakresem również ochronę imprez masowych, 

c. wykaz minimum 30 pracowników służby informacyjnej oraz 

minimum 10 pracowników służby porządkowej, pozostających                    

w stałej dyspozycji Wykonawcy, z podaniem numerów zaświadczeń 

oraz informacją o sposobie ich zatrudnienia, przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest do zatrudnienia 20% ww. pracowników na 

podstawie umowy o pracę.  

d. oświadczenie, że Wykonawca posiada możliwość zwiększenia stanu 

osobowego ochrony danej imprezy o 20%, jeżeli na co najmniej                   

2 godziny przed planowaną imprezą uzyska informację od 

Zamawiającego o takim zapotrzebowaniu. 


