
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
 
I. Przedmiot zamówienia 
 
 Dozór i ochrona mienia (w  tym za pomocą monitoringu) we wszystkie dni tygodnia w  następujący 
sposób: 
 w dniach zajęć lekcyjnych od godz.1500 do godziny 800 dnia następnego, 
 w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych całodobowo (w tym ferie, wakacje, przerwy świąteczne, itp.) 
 
II. Granice obszaru dozoru i ochrony 
 
Dozór i ochrona mienia budynku szkoły oraz terenu przyszkolnego (boisk szkolnych, placu zabaw  oraz 
terenu niezabudowanego). 
 
III. Okre ślenie przedmiotu zamówienia:  
 

a) dozór budynków szkoły, 
b) dozór boiska szkolnego, placu zabaw i terenu przyszkolnego – zgodnie z regulaminami 

użytkowania boiska szkolnego, placu zabaw  (regulamin boiska i placu zabaw w załączeniu), 
 
Regulamin boiska szkolnego  

 

 
1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego, pozalekcyjnych zajęć ruchowych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych przez 
uczniów. 

2. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący  zajęcia  zobowiązany jest do sprawdzenia 
stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie boiska oraz czy na terenie boiska nie 
znajdują się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów. 

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych na boisku szkolnym prowadzący zajęcia 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły. 

4. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych w trakcie lekcji wychowania 
fizycznego, zajęć pozalekcyjnych lub przerw międzylekcyjnych powinno odbywać się pod 
nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób ćwiczących. 

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska zabrania się: 
• palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek,  
• używania wulgaryzmów, 
• przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych 
środków odurzających, 

• użytkowania boiska szkolnego oraz urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub 
w sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników, 

• wprowadzania zwierząt, 
• niszczenia urządzeń oraz zaśmiecania terenu, 

6. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej 
prawni opiekunowie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania 
powyższego regulaminu, dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Poza zajęciami organizowanymi przez szkołę uczniowie oraz inne osoby, które korzystają z 
boiska szkolnego czynią to na własną odpowiedzialność. 

9. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z boiska szkolnego 
szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

10. Bezwzględna cisza na boisku szkolnym obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00. 
11. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 

przestrzegania ustanowionych zasad. 
 
Telefony alarmowe: 
 
Straż Miejska – 986 
Straż Pożarna – 998 
Policja – 997 
Pogotowie ratunkowe – 999 
Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112 

 
 

 
 
Regulamin placu zabaw 

Plac zabaw przeznaczony jest  dla dzieci do lat 12 
Cisza nocna od godz.22 do 6 

• Dzieci poniżej  lat 7 mogą korzystać z urządzeń znajdujących się na placu zabaw wyłącznie 
pod opieką osób dorosłych 

• Urządzenia znajdujące się na placu zabaw należy wykorzystywać zgodnie z 
przeznaczeniem 

• Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt 
• Na placu zabaw nie wolno spożywać alkoholu  
• Przebywanie pod wpływem wskazującym oraz pod wpływem innych środków 

odurzających jest zabronione  
• Na placu zabaw zabrania się palenia oraz rozpalania ognisk 
• Na placu zabaw w pobliżu urządzeń zabrania się gier zespołowych i jazdy na 

rowerze z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych  
• Zabrania się wchodzenia na dachy wież oraz górne elementy konstrukcji urządzeń 

zabawowych szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek i dachów 
domków oraz wykonywania nich skoków 

• Na placu zabaw zabrania się śmiecić. Prosimy o wrzucanie odpadów do koszy na 
śmieci  

• Ponadto zabrania się: niszczenia urządzeń, wnoszenia niebezpiecznych 
przedmiotów, postępowania zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników 

• Nie przestrzeganie regulaminu zagrożone jest karą grzywny w oparciu o ustawę 
Kodeksu Wykroczeń  

• Właściciel placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku 
nie dostosowania się do przepisów porządkowych. 

c) kompleksową ochronę obiektu: przed kradzieżą, włamaniem, pożarem, zalaniem, 
dewastacją, 

d) wydawanie i przyjmowanie kluczy od pracowników szkoły i osób wynajmujących 
pomieszczenia szkoły na podstawie zawartych umów, 

e) prowadzenie rejestru osób wchodzących do obiektu po godzinach zamknięcia szkoły,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f) po godzinach zamknięcia szkoły, wykonuje patrole 1x na godzinę po boisku szkolnym 
oraz terenie przyszkolnym, po korytarzach, klatkach  schodowych i zabezpiecza 
wszystkie otwory wyjściowe oraz okna. W trakcie patrolu rejestruje wszystkie zjawiska 
odbiegające od normalności dnia codziennego, które w jego ocenie nie powinny mieć 
miejsca, 

g) przeciwdziała przebywaniu na terenie obiektu osób obcych co do których istnieje 
uzasadnione przypuszczenie ze mogą zakłócić porządek lub zagrażać bezpieczeństwu 
oraz osób do tego nieuprawnionych, 

h) zwraca szczególną uwagę na pijących alkohol,  palących papierosy, używających oraz 
rozprowadzających narkotyki na terenie szkoły i posesji, 

i) reaguje na bójki między osobami przebywającymi na obiekcie oraz na inne przejawy 
agresji słownej i czynnej, 

j) zgłasza upoważnionemu pracownikowi szkoły zauważone uszkodzenia i awarie. 
 
  Przy wykonywaniu zadań pracownik ochrony nie może: 

• stosować przymusu bezpośredniego wobec uczniów szkoły, 
• naruszać godności uczniów i innych osób, 
• ingerować w działalność pracowników pedagogicznych szkoły, 
• stosować na własna rękę  kar czy innych środków oddziaływania na uczniów szkoły, 
• udostępniać osobom postronnym bez zgody  dyrektora szkoły zapisów monitoringu 

wizyjnego, który  może zostać wykorzystany  po poddaniu zabiegów technicznych tak 
aby osoby w nich się pojawiające  były anonimowe zapis ten może być stosowany w 
przypadku zgody dyrektora szkoły. 

 
 

 
 IV. Określenie wymaga ń stawianych Wykonawcom  
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w 
przedmiocie zamówienia. 
 
V. Termin wykonania zamówienia:  
 
Od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
 
 
 
 
 
 
 


