
             Część III SIWZ  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Miejsce, którego dotyczy zamówienie: 

Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu 

Nadzór Wodny Toruń 

 

2. Usługa: 

Elektroniczno - fizyczny dozór nad terenem ogrodzonym w całości Portu Zimowego w Toruniu przy 

ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 3 (teren po byłym Gospodarstwie Pomocniczym w Toruniu wraz 

z budynkiem i terenem po byłej siedzibie Nadzoru Wodnego Toruń). 

 

3. Opis przedmiotu, ilość, parametry: 

- Utrzymanie zapisu elektronicznego. 

- Bieżąca konserwacja kamer. 

- Bieżąca konserwacja systemu otwierania i zamykania szlabanu wraz z bramą, wszelkie naprawy 

we własnym zakresie. 

- Monitoring wizualny terenu za pomocą systemu kamer 

- Dozór obiektu pracownikiem na dyżurce ( w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00, w dni 

wolne od pracy oraz święta-24godz./dobę, przy zatrudnieniu minimum trzech osób) którego 

zadaniem podczas dyżuru będzie: 

  a) wpuszczanie i wypuszczanie na teren pojazdów wraz z zapisem w jakim celu wjeżdżają i do kogo, 

kontrola przy wyjeździe.   

  b) po godzinie 21.00 zamknięcie bramy, otwarcie bramy o godzinie 6.00 

  W tym okresie dyżurujący wykona dwukrotny w godzinach 24.00-1.00 oraz 3.00-4.00 obchód 

całego monitorowanego obiektu wraz ze sprawdzeniem budynków i ich zabezpieczeń, 

sprawdzeniem sprzętu pływającego będącego w Porcie, a w dyżurce ciągły dozór elektroniczny 

przy pomocy kamer. 

   c) dopilnowanie aby na terenie ogrodzonym Portu Zimowego nie przebywały osoby postronne 

wraz z nielegalnie łowiącymi ryby wędkarzami( zgłoszenie na policję lub straży rybackiej 

interwencji w sprawie kłusownictwa) 

- Należy wykazać doświadczenie w wykonywaniu dozoru obiektów przez firmę w okresie pełnym 

ostatnich 24 miesięcy. 

- Osoby pełniące dozór zobowiązane są posiadać aktualne badania lekarskie, uprawnienia do 

wykonywania dozoru oraz pełnić służbę w umundurowaniu.  

 

4. Termin realizacji: 

15 styczeń – 31 grudzień 2018 

5. Uzasadnienie: 

Elektroniczno - fizyczny dozór nad terenem ogrodzonym w całości Portu Zimowego w Toruniu (teren 

po byłym Gospodarstwie Pomocniczym w Toruniu wraz z budynkiem i terenem po byłej siedzibie 

Nadzoru Wodnego Toruń) wzdłuż ulicy ks. Jerzego Popiełuszki ma zapewnić bezpieczeństwo przed 



wejściem osób postronnych na teren Portu Zimowego, w którym znajduje się mienie oraz sprzęt 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku przejęty po Gospodarstwie Pomocniczym 

w Toruniu. Monitoring wizualny spowoduje bezpośrednią reakcje służb zabezpieczających mienie na 

terenie po byłym Gospodarstwie Pomocniczym jak i po byłym Nadzorze Wodnym w Toruniu.  

 

6. Czynności wykonywane przez osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę: 

Czynności polegające na wykonywaniu fizyczno – elektronicznego dozoru powinny być świadczone 

wyłącznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. 

poz. 1666, z późn. zm.). 

 

 


