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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Nazwa  oraz adres Spółki – Zamawiającego: 
 

Mińska 65 sp. z o.o. 
ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa 
http://www.minska65.pl.  

 
2. Termin wykonania zamówienia: 

 
Od 1 stycznia 2022 r. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Pełnienie prewencyjnych czynności ochroniarskich przy obiektach przy ul. Mińskiej 65. 
  
W skład obiektu wchodzą budynek przy ul. Chodakowskiej 26/32, budynek przy ul. Mińskiej 
65 wraz z warsztatami, transfomatorownią, budynkami pomocniczymi, placem parkingowym. 
 
Czynności prewencyjne będą realizowane w następujący sposób: 

• codziennie, całodobowo przez jednego agenta ochrony, 
• codziennie w godzinach 19.00 - 7.00 przez dodatkowego agenta ochrony. 

 
I. Agenci ochrony przy wykonywaniu czynności ochrony: 

a) reagują w przypadku powstania zagrożeń, 
b) sprawują nadzór nad właściwym ruchem osobowym na zasadach określonych w Instrukcji 

Ochrony Obiektu, 
c) sprawują nadzór nad właściwym ruchem samochodowym na zasadach określonych  

w Instrukcji Ochrony Obiektu, 
d) prowadzą obchody chronionego Obiektu na zasadach określonych w Instrukcji Ochrony 

Obiektu, 
e) obserwują obraz z kamer na monitorach telewizji przemysłowej, zgodnie z postanowieniami 

Instrukcji Ochrony Obiektu, 
f) współdziałają w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Obiekcie z właściwymi terenowo 

jednostkami Policji, 
g) powiadamiają upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o nagłych zdarzeniach 

zaistniałych w chronionym Obiekcie, 
h) w wypadkach zagrożeń wzywają grupę interwencyjną lub odpowiednie służby, 
II. Ponad to Agenci ochrony wykonują w porozumieniu z Zamawiającym poniższe 

czynności: 
a) Wdrożenie i prowadzenie systemu przepustek stałych i jednorazowych na terenie obiektu, 
b) Wdrożenie i prowadzenie systemu przepustek stałych i jednorazowych dla samochodów 

wjeżdżających na teren obiektu, 
c) Rejestrowanie wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren obiektu i nie posiadających 

identyfikatorów, 
d) Prowadzenie książki wydawanych kluczy, 
e) Całodobowe monitorowanie systemu telewizji przemysłowej, zainstalowanej na terenie 

obiektu w czasie kiedy nie wykonują innych czynności, 
f) Włączenie i wyłączenie oświetlenia na terenie obiektu, 
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g) Przyjmowanie opłat za parking pojazdów objętych obowiązkiem opłat za parkowanie na 
terenie obiektu i wydawanie paragonów potwierdzających dokonanie wpłaty. 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia.  

 
4. Wskazanie osób uprawnionych przez Zamawiającego do porozumiewania się z 

oferentami: 
Patrycja Księżuk , e-mail; p.ksiezuk@m66.pap.pl, tel. 502 347 400 
 

 
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia kryteriów: 
 

Kryterium jest najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

6. Terminy związane z ofertą: 
 

Złożenie oferty do 26.11.2021 godz. 12.00  
 

7. Sposób złożenia oferty, forma: 
 

• elektroniczna na adres: p.ksiezuk@m65.pap.pl 
•  papierowa na adres Zamawiającego. 

 
 

8. Co powinna zawierać oferta: 
 

•  Nazwę podmiotu; 
•  Dane osoby wskazanej do porozumiewania się z Zamawiającym; 
•  Cenę wykonania zamówienia: 

o Ofertę/oferty należy złożyć zgodnie z zapisami materiałów/załączników 
załączonych do niniejszego Opisu. 

9. Załączniki: 
- nr 1- wzór oferty 
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