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Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie i dozorze ruchomości i nieruchomości 

należących lub dzierżawionych, lub wynajmowanych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną 

w Bielsku-Białej oraz usługa polegająca na obsłudze szatni i recepcji w budynkach 

zlokalizowanych na terenie kampusu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przy 

ul. Willowej 2.  

 

I. OCHRONA I DOZÓR 

1. W zakres dozorowanych obiektów wchodzą: 

- kompleks zlokalizowany przy ulicy Willowej 2 / Szerokiej 2a wraz z budynkami 

i budowlami, 

- kompleks zlokalizowany przy ulicy Spółdzielców 11 wraz z budynkami i budowlami, 

2. W zakres monitorowanych obiektów wchodzą: 

- kompleks zlokalizowany przy ulicy Willowej 2 / Szerokiej 2a wraz z budynkami      

      i budowlami, 

- kompleks zlokalizowany przy ulicy Spółdzielców 11 wraz z budynkami i budowlami, 

- kompleks zlokalizowany przy ulicy Kustronia 99 w Bielsku-Białej wraz z budynkami    

      i budowlami, 

3. Wykaz posterunków w poszczególnych obiektach: 

L.p. Nazwa portierni Zakres usługi 

1. 

Willowa 2  

budynek J 

Obsada:  

1 os. w godz. od 6:00 do 18:00 

1 os. w godz. od 18:00 do 6:00 

2. 

Szeroka 2a 

 budynek D 

Obsada:  

1 os. w godz. od 6:00 do 18:00 

1 os. w godz. od 18:00 do 6:00 

3. 

Spółdzielców 11 

Dom Studenta nr 2 

Obsada:  

1 os. w godz. od 8:00 do 20:00 

1 os. w godz. od 20:00 do 8:00 

4. Zasady funkcjonowania kompleksów: 

a) w godzinach od 6:00 do 22:00 – ogólnie dostępne dla ruchu pieszego oraz ruchu kołowego 

na zasadach określonych w poszczególnych obiektach, 

b) w godzinach od 22:00 do 6:00 – zamknięte dla ruchu pieszego i kołowego, 

c) zmiana zasad funkcjonowania kompleksów może nastąpić tylko na podstawie pisemnego 

polecenia osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 

 

5. Wykonawca ochrania mienie Zamawiającego przez swoich pracowników ochrony, posterunkami 

ochrony stałymi, w razie potrzeby i na wezwanie grupami interwencyjnymi (czas dojazdu grupy 

interwencyjnej na miejsce wezwania nie może wynosić więcej niż 10 min, dla każdej 

z podanych lokalizacji). Zamawiający zastrzega sobie, że może dojść do wyjątkowej sytuacji, 

kiedy to może zostać wezwana jednocześnie grupa interwencyjna do różnych obiektów. Czas 

dojazdu grupy interwencyjnej do każdej z tych lokalizacji nie może wynosić więcej niż  10 min.   
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6.  W trakcie organizowania imprez na terenie ATH (inauguracja roku akademickiego, konferencje, 

Juwenalia na terenie kampusu i akademika, festiwale, zawody itp.) Wykonawca zapewni 

dodatkową obsadę posterunków na podstawie pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 

7. Podstawą organizowania dozoru fizycznego jest: 

 Protokół przekazania obiektów podlegających ochronie, 

 Instrukcja obsługi urządzeń alarmowych, 

 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, 

 Instrukcje BHP, 

 Procedury postępowania w stanach gotowości obronnej państwa po wprowadzeniu 

poszczególnych stopni alarmowych dla ATH w Bielsku-Białej: Plan operacyjny 

funkcjonowania ATH w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, 

 Zarządzenia Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w sprawie rejestracji 

pobierania i zdawania kluczy w budynkach usytuowanych na kampusie ATH przy 

ul. Willowej 2 w Bielsku-Białej, 

 Orientacyjne rzuty budynków, 

 Wykaz pomieszczeń, 

 Wykaz gaśnic, hydrantów, 

 Wykaz punktów włączenia oświetlenia zewnętrznego, 

 Wykaz zaworów głównych wodociągowych, 

 Wykaz głównych kurków gazowych na budynkach. 

8. Zamawiający zapewni Wykonawcy: 

a) pomieszczenia na utworzenie posterunków stałych (portiernie) w budynkach (z dostępem 

do sanitariatów),  wyposażone w niezbędne przedmioty takie jak: biurko, krzesło, szafa, 

komputer + monitor, telefon wewnętrzny z możliwością połączenia się z „miastem”, 

czajnik, lampka na biurko,  

b) łączność telefoniczną na poziomie uczelni z niezbędnymi informacjami o numerach       

telefonicznych potrzebnych do wykonywania zadań ujętych w spisie telefonów na stronie 

internetowej ATH, 

c) łączność telefoniczną umożliwiającą powiadamianie wszystkie niezbędne służby miejskie 

(policja, pogotowie, pogotowia techniczne itp.), grupy interwencyjne oraz odbieranie 

telefonów dotyczących zagrożeń mogących wystąpić na obiektach zlokalizowanych  

w Bielsku-Białej przy ul. Kustronia 99, 

d) spisy numerów telefonów alarmowych, ppoż,  

e) wykaz nazwisk Władz Rektorskich i Wydziałowych z telefonami i numerami pomieszczeń, 

f) wykaz pomieszczeń podwyższonego ryzyka wraz z numerami telefonów osób 

odpowiedzialnych za te pomieszczenia. 

g) wykaz pomieszczeń najmowanych wraz z numerami telefonów i nazwiskami osób 

odpowiedzialnych za te pomieszczenia. 

 

9. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wyposażenia pracownika dozoru  w: 

  ubiór firmowy, 

  aktualną legitymację służbową, 

  identyfikator firmowy zawierający: zdjęcie, imię i nazwisko, nazwę firmy oraz funkcję    

  lub stanowisko, 

b) wyposażenia posterunków w: 

  łączność radiową z własną całodobową bazą monitorowania i kierowania,                 

umożliwiającą wezwanie grup interwencyjnych,  

  zegar, ręczne latarki elektryczne, środki piszące, 
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 rejestrator obchodów oraz pracy w terenie na posterunkach, w których dokonywane 

są obchody wraz z oprogramowaniem dla Zamawiającego umożliwiającym kontrolę przez 

Internet obchodów, 

 inne elementy umożliwiające pełnienie służby, 

 oznakowania ochranianych obiektów logo własnej firmy wraz z podstawowym               

alarmowym nr telefonu,  

 książki służby na poszczególne posterunki, 

 w co najmniej jeden  służbowy telefon komórkowy dla pracowników na poszczególnych  

posterunkach ( portierniach) z wykazem numerów dostarczonym  Zamawiającemu. 

  c)  prowadzenia:  

 Książki harmonogramu służby lub grafiku służb na poszczególne posterunki wraz z kopią 

do Działu Utrzymania Obiektów. Bieżące informowanie Działu Utrzymania Obiektów                 

o zmianach w grafiku służb poszczególnych pracowników. 

 Książki służby ochrony mienia - książka raportów - prowadzonej na każdym posterunku, 

w której wpisuje się imienny skład pracowników wyznaczonych do służby. W książce 

tej zmiana pełniąca służbę zobowiązana jest do odnotowania godziny rozpoczęcia 

i zakończenia pracy, jak również wszystkich zdarzeń i incydentów wynikłych w trakcie 

pracy oraz istotnych informacji o stanie obiektów przyjętych na danej zmianie pod 

ochronę. W książce służby odnotowuje się przeprowadzone kontrole z uwagami. Każda 

książka  służby musi być zarejestrowana w Dziale Utrzymania Obiektów. 

 Książki wydawania kluczy na każdym posterunku, w której wpisuje się osobę               

pobierającą klucze (po pokazaniu legitymacji pracowniczej, studenckiej lub dowodu 

tożsamości i sprawdzeniu upoważnienia do kluczy w danym pomieszczeniu), numer 

pomieszczenia, godzinę wydania, podpis osoby pobierającej oraz godzinę oddania klucza - 

wpisu dokonuje pracownik ochrony. Na posterunkach, na których jest system komputerowy 

pobierania kluczy wpisu do  książki wydawania kluczy dokonują tylko osoby, które 

są upoważnione, a nie posiadają legitymacji pracowniczej, studenckiej umożliwiającej 

zarejestrowanie w systemie. 

Kopie lub oryginał książki, harmonogramu służby lub grafik służb, książka służby, 

wydawania kluczy należy po zapisaniu całej książki przekazać do Działu           

Utrzymania Obiektów. 

d) prowadzenia szkoleń ze znajomości obsługi systemów alarmowych, ppoż. oraz BHP, wydawania       

kluczy, monitoringu, zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych, 

e) powiadamiania o każdej zmianie zatrudnionych pracowników na poszczególnych posterunkach 

wraz z przeprowadzeniem niezbędnych szkoleń i zapoznania się z procedurami obowiązującymi 

w ATH oraz dostarczenie potwierdzenia przez pracownika udziału w szkoleniu i zapoznaniu się 

z procedurami obowiązującymi w ATH, 

f) egzekwowania od podległych pracowników zakazu przebywania na posterunkach osób 

nieupoważnionych. 

g) obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Zamawiającego   

dotyczących obsługi systemów alarmowych, ppoż, zachowania się w sytuacjach 

nadzwyczajnych, ochronie danych osobowych, wydawania kluczy. 

10.  Dodatkowe wymagania: 

10.1. Wykonawca zapewni co najmniej po dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(Dz.U.2016.1432 z późn. zm.) na posterunkach portierni: budynek J, budynek D, Dom 

Studenta.  
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       Dodatkowo w Domu Studenta, Wykonawca zapewni pracowników ochrony 

pełnosprawnych, ze znajomością języka angielskiego w mowie w stopniu umożliwiającym 

porozumiewanie się ze studentami - obcokrajowcami. 

10.2. Wszystkich pracowników Wykonawcy znajdujących się na posterunku na terenie 

Zamawiającego w trakcie wykonywania umowy obowiązuje zakaz spożywania napoi 

alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz zakaz prowadzenia 

prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów służbowych udostępnionych przez 

Zamawiającego.  

10.3. Pracownicy ochrony są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Dokumentacja 

związana z ochroną obiektów oraz dokumenty zawierające dane osobowe pracowników, 

studentów oraz innych osób związanych z uczelnią nie mogą być udostępniane osobom 

nieuprawnionym. 

       Wszystkie osoby funkcyjne, które będą miały dostęp do danych osobowych muszą odbyć 

szkolenie z ODO, następnie podpisać oświadczenie o  poufności, po czym otrzymują 

upoważnienie  Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych.  

10.4. W celu utrzymania właściwego poziomu pełnienia służby ochronnej zgodnie z umową 

oraz obowiązującymi przepisami, dotyczącymi wykonywania usług ochrony osób i mienia, 

przez poszczególnych pracowników Wykonawca zobowiązany jest do organizowania 

systematycznych kontroli swoich pracowników (co najmniej jeden raz w tygodniu 

na poszczególnych posterunkach i odnotowania faktu w książce służby). 

10.5. Do przeprowadzania kontroli pracowników Wykonawcy w ww. zakresie uprawnieni są: 

- osoby upoważnione przez Wykonawcę (Wykonawca ma obowiązek przedstawić       

Zamawiającemu kopię upoważnienia), 

- Kanclerz Akademii Techniczno-Humanistycznej osobiście lub przez osoby upoważnione 

pisemnie, 

- Pełnomocnik Rektora ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych w sytuacjach         

wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania ATH w warunkach  zewnętrznego 

zagrożenia państwa i w czasie wojny”, 

- kierownik Działu Utrzymania Obiektów, 

- w Domu Studenta dodatkowo: Administrator Domu Studenta a także Kierownik Działu  

    Inwestycji i Gospodarki Majątkiem. 

  10.6. Zmiana  nazwy stanowiska którejkolwiek  z osób upoważnionych do kontroli wymienionej 

w pkt. 10.5 nie wymaga aneksu do  umowy. 

10.7. Uwagi z przeprowadzonej kontroli powinny być odnotowane w książce służby           

znajdującej się na posterunku. 

10.8.  Pracownicy opuszczający posterunek winni zostawić informację na posterunku: „zaraz 

wracam nr tel.”, ”Klucze do odbioru na posterunku ul. Willowa”, „Jestem na  obchodzie 

nr tel.”, z jednoczonym zgłoszeniem faktu: na posterunek przy ul. Willowej 

lub ul. Szerokiej, o opuszczenia posterunku. 

10.9 Na nocnej zmianie pracownicy z  portierni ul. Willowa budynek J i ul. Szeroka             

budynek D o każdorazowym opuszczeniu posterunku na wykonanie obchodu 

oraz po powrocie na posterunek,  powiadamiają się wzajemnie. 

10.10. Osoby z ochrony nie mają prawa wejść do pomieszczeń zastrzeżonych (według               

wykazu) bez zgody osób odpowiedzialnych za te pomieszczenia. 

10.11. Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, 

regulujących wykonywanie usług ochrony osób i mienia, m.in. Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników 

ochrony (Dz. U. 2013.1681). 

10.12. Wykonawca zobowiązuje się do obsadzenia posterunków osobami kompetentnymi 

do obsługi: komputerowego systemu monitoringu i systemu wypożyczania kluczy. 
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Zakres dozoru. 

11. Kompleks kampusu przy ulicy Willowej 2 / Szerokiej 2a 

      Wykaz  obiektów w kompleksie: 

- budynek „A” – budynek dydaktyczny, 

- budynek „B” – budynek dydaktyczno biurowy, 

- budynek „C” – budynek dydaktyczny, 

- budynek „D” – budynek biurowy, (portiernia Szeroka 2a), 

- budynek „E” – budynek wielofunkcyjny, 

- budynek „F” – budynek wielofunkcyjny, 

- budynek „G” – budynek sali gimnastycznej, 

- budynek „H” – budynek laboratoryjny, 

- budynek „I” – budynek  wielofunkcyjny, 

- budynek „J” – budynek (portiernia Willowa 2), 

- budynek „K” – stacja transformatorowa, 

- budynek „L” – budynek dydaktyczny, 

- laboratorium moduł ,,A’’ – budynek laboratoryjny, 

- laboratorium moduł ,,B’’ – budynek laboratoryjny, 

- budowle na terenie kampusu ATH przy ul. Willowej 2. 

11.1.  Kompleks kampusu ATH wyposażony jest w dwie portiernie: 

 portiernia przy ul. Willowej – obsada jednoosobowa całodobowo, z podziałem na            

zmiany od 6:00 do18:00 oraz od 18:00 do 6:00. 

 portiernia przy ul. Szerokiej – obsada jednoosobowa całodobowo z podziałem na  

             zmiany od 6:00 do18:00 oraz od 18:00 do 6:00. 

11.2. Pracownicy dozoru portierni przy ul. Willowej oraz portierni przy ul. Szerokiej 

zobowiązani są do: 

 wykonywania obchodów z jednoczesnym dokonaniem rejestracji w określonych  

            punktach kontrolnych przez Zamawiającego ( 3 - 5 punktach zaznaczonych na planie 

             sytuacyjnym ): 

a) obsada przy ulicy Willowej – co dwie godziny  w porze nocnej, tj. od godz. 22:00 

24:00, 2:00, 4:00, 

b) obsada  przy ulicy Szerokiej – co dwie godziny w porze nocnej tj. od godz. 23:00 

1:00, 3:00, 5:00, 

c) Zamawiający zastrzega sobie elektroniczną kontrolę rejestracji obchodów, 

d) obchody winny być dokonywane w tzw. „widełkach czasowych” aby nie można 

było ustalić dokładnie kiedy brakuje pracownika na posterunku 

w poszczególnych dniach, 

 zamykania i otwierania budynków,   

 włączania i wyłączania alarmów, 

 sprawdzania właściwego zamknięcia wszystkich pomieszczeń, zamkniętych                 

okien, wygaszonego oświetlenia (nieprawidłowości odnotować w książce               

służby), 

 wydawania kluczy do pomieszczeń upoważnionym pracownikom              

Zamawiającego po okazaniu legitymacji pracowniczej wraz z pokwitowaniem tych 

czynności w systemie komputerowym lub książce wydawanych kluczy 

oraz przyjmowania kluczy od pomieszczeń i odnotowanie w systemie lub książce 

wydawania kluczy, 

  wydawania kluczy do pomieszczeń upoważnionym osobom przez Zamawiającego 

po okazaniu dowodu tożsamości, prawa jazdy ze zdjęciem lub paszportu  w celu 
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zarejestrowania  poboru  kluczy w systemie komputerowym lub książce wydawanych 

kluczy, oraz przyjmowania kluczy od pomieszczeń  i odnotowanie w systemie 

lub książce wydawania kluczy, 

 obsługi bram wjazdowych przy portierni od ulicy Willowej, (portiernia ul. Willowa) 

oraz  bramy wyjazdowej przy ul. Szerokiej (portiernia od ul. Szerokiej), 

 na portierni przy ul. Willowej łączenia rozmów telefonicznych przychodzących 

od poniedziałku do piątku w godz. od 15
00

 do 7
00

 oraz całodobowo  w soboty,  niedziele 

i inne dni wolne od pracy,  

 bieżącego śledzenia monitoringu terenu i obiektów oraz informowania odpowiednich 

służb oraz w razie potrzeby grup interwencyjnych, o zaistniałych zagrożeniach 

(monitoring obejmuje oprócz budynków zlokalizowanych na terenie kampusu przy 

ul. Willowej 2, również obiekty przy ul. Kustronia 99),  

 przyjmowania zgłoszeń awarii od poniedziałku do piątku  w godz. od 15
00

 do 7
00

  

oraz całodobowo w soboty, niedziele, i inne dni wolne od pracy oraz           

przekazywanie następnie tych informacji służbom konserwacyjnym w Dziale              

Techniczno-Remontowym pod numerami telefonu 277 lub 303, 

 utrzymania porządku na posterunku i bezpiecznego dojścia w rejonie posterunku oraz 

udrażniania dojść do wyznaczonych punktów kontrolnych przy obiektach 

(np. odśnieżanie), 

 w przypadku uruchomienia alarmów na poszczególnych obiektach bezzwłoczne 

ustalenie przyczyny oraz jeśli zajdzie taka potrzeba natychmiastowe powiadomienie 

grupy interwencyjnej,  

 przestrzegania instrukcji o systemie alarmowym zainstalowanym i eksploatowanym 

w obiektach ATH przez pracowników Dozoru Fizycznego na wypadek niebezpiecznych 

zdarzeń, w tym w szczególności  powstania pożaru, powodzi, gradobicia, wichur, 

intensywnych opadów deszczu i/lub śniegu, innych klęsk żywiołowych oraz innych, 

niebezpiecznych  dla zdrowia , życia pracowników i studentów, szczególnego zagrożenia 

mienia Zamawiającego; 

       w przypadku powstania  ww. zdarzeń, pracownik Dozoru Fizycznego zobowiązany                 

jest natychmiast poinformować w odpowiedniej kolejności wg listy dołączonej 

do protokołu przekazania obiektów pod ochronę: 

a) odpowiednią jednostkę alarmową, 

b) grupę interwencyjną, 

c) Kierownika Działu Utrzymania Obiektów,   

d) Kierownika Działu Techniczno Remontowego , 

e) Kierownika Działu Inwestycji i Gospodarki Majątkiem, 

f) Kanclerza ATH,  

g) informując o wypadku alarmowaną jednostkę należy dokładnie i spokojnie 

        powiadomić  podając: 

      -  imię i nazwisko alarmującego, 

      -  nazwę zakładu (obiektu) i dokładny adres, 

  -  co jest objęte pożarem ( zagrożeniem), 

      -  czy występuje zagrożenie życia ludzkiego, 

  przestrzegania instrukcji „Procedury postępowania w stanach gotowości obronnej            

państwa po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych dla Akademii           

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”, 

 przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i BHP. 
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11.3. Po godzinach pracy i w dni wolne portiernia przy ul. Willowej (na telefon numer   

33 8279200) może otrzymać sygnał od Stałego Dyżuru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego do Stałego Dyżuru Akademii Techniczno-Humanistycznej. W takiej sytuacji 

portier ma obowiązek powiadomić o tym fakcie osoby funkcyjne według Instrukcji 

znajdującej się w dokumentach portierni przy ul. Willowej 2. 

11.4. Rektor podpisał porozumienie o współpracy między ATH w Bielsku-Białej a Komendą             

Miejską Policji w Bielsku-Białej w dniu 19.05.2009 roku. Zamawiający informuje, 

że na podstawie zawartego porozumienia  Policja ma prawo do interwencji na terenie ATH. 

12. Kompleks przy ulicy  Spółdzielców 11: 

12.1.Wykaz obiektów w kompleksie: 

- budynek Domu Studenta Nr 2, 

- budowle na terenie posesji. 

      12.2. Kompleks wyposażony jest w jedną portiernię: 

             -    portiernia - z obsadą jednoosobową całodobowo z podziałem na zmiany:  

                  od 8:00 do 20:00 oraz od 20:00 do 8:00 

     12.3. Pracownicy dozoru na posterunku Dom Studenta zobowiązani są do: 

a) Znajomości Regulaminu Domu Studenta, 

b) Wydawania kluczy do pokoi studenckich ściśle według listy zakwaterowań  dostarczonej     

i podpisanej przez Administratora Domu Studenta po okazaniu dokumentu tożsamości 

ze zdjęciem np.: legitymacji studenckiej, dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, itp. 

c) Wydawanie kluczy do pomieszczeń służbowych wyłącznie osobom posiadającym stosowne 

upoważnienia (pracownicy DS); 

d) Ewidencji osób korzystających z pomieszczeń ogólnodostępnych według zaleceń  

Administratora DS - po opuszczeniu pomieszczeń przez studentów, sprawdzenie  

właściwego zabezpieczenia tych pomieszczeń oraz zamknięcie okien, wyłączenie 

oświetlenia; 

e) Wydawanie mieszkańcom DS.: żarówek  (za okazaniem legitymacji i odnotowaniem 

w zeszycie: imię nazwisko i numer pokoju) oraz pożyczanie sprzętu odkurzacza, mioteł, 

mopów (za okazaniem legitymacji studenckiej i odnotowaniem w zeszycie: imię i nazwisko, 

pokój, numer legitymacji studenckiej) - według zaleceń  Administratora DS . 

f) Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców o usterkach oraz zobowiązania mieszkańca 

do osobistego wpisu do „zeszytu usterek”. Bieżące informowanie Administratora DS  

o zgłaszanych usterkach, istotnych awariach, zabezpieczenie w miarę możliwości        

mienia np. poprzez zamknięcie zaworów wody, kurka gazu. 

g) Wydawanie kluczy od „Rowerowni” za okazaniem legitymacji studenckiej z  odnotowaniem 

nazwiska studenta - według zaleceń  Administratora DS. 

h) Wydawanie kluczy od „Śmietnika” za okazaniem legitymacji studenckiej i    odnotowaniem 

nazwiska studenta - według zaleceń  Administratora DS. 

i) Sprawdzanie palenia się kotła gazowego w godzinach od 14.00 do 6.00 z obowiązkiem 

natychmiastowego zgłoszenia Kierownikowi Działu Techniczno-Remontowego                   

o wygaszeniu się kotła.  

j) Sprawdzanie pomieszczeń ogólnodostępnych (kuchni, sanitariatów)  podczas nieobecności 

pracowników DS szczególnie w godzinach nocnych. Wyłączanie zbędnego oświetlenia, 

piecyków elektrycznych, zakręcanie kranów, zamykanie okien – nieprawidłowości 

odnotować w książce służby. 

k) Kwaterowanie w pokojach gościnnych według pisemnych poleceń Administratora DS   

pobieranie opłat za te noclegi według kwitów KP dostarczonych przez Administratora DS. 

Rozliczanie się z pobranych opłat w pierwszym dniu roboczym z Administratorem DS. 
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l) Kontrola nad prawidłowym korzystaniem z  pomieszczenia pralni  i urządzeń w niej 

zlokalizowanych.  

m) Włączanie po zmroku i wyłączanie o świcie oświetlenia. 

n) Prowadzenie rejestracji osób odwiedzających mieszkańców Domu Studenta z wpisem 

godziny wejścia i wyjścia. Dopilnowanie by zgodnie z Regulaminem DS mieszkaniec zszedł 

po swojego gościa. 

o) Informowanie w dni robocze w godzinach 7:15 do 7:30 Administratora DS                            

o incydentach i nieprawidłowościach na służbie oraz o wykorzystanych przez Radę 

Mieszkańców tzw. ”przedłużenia pobytu w godzinach nocnych” oraz o innych gościach, 

którzy po 22.00 nie opuścili akademika. 

p) Upominanie mieszkańców w wypadku zakłócania ciszy nocnej. O rażącym naruszeniu  

Regulaminu DS wpisywanie do zeszytu „UWAG” notatki z podaniem nazwiska mieszkańca 

oraz do książki służby. 

q) Pobieranie poczty i przesyłek poleconych dla mieszkańców  z obowiązkiem odnotowania 

w zeszycie i wydawanie tych  przesyłek poleconych za potwierdzeniem odbioru - według 

zaleceń  Administratora DS . 

r) Udostępnianie studentom Apteczki pierwszej pomocy za potwierdzeniem odbioru 

w zeszycie - według zaleceń  Administratora DS . 

s) Wypożyczanie sprzętu sportowego, suszarek do prania, deski do prasowania itp. 

po okazaniu legitymacji studenckiej za potwierdzeniem w zeszycie - według zaleceń  

Administratora DS. 

t) Wykonywanie obchodu obiektu co dwie godziny, w godzinach nocnych (o godz. 2200 

24:00, 2:00, 4:00, 6:00), z jednoczesnym dokonaniem rejestracji w 3 - 5  punktach 

kontrolnych zainstalowanych przez Zamawiającego, monitorowanie terenu DS ze 

szczególną uwagą na właściwe korzystanie z parkingu. Obchody winny być dokonywane 

w tzw. „widełkach czasowych” aby nie można było ustalić dokładnie kiedy brakuje 

pracownika na posterunku w poszczególnych dniach. 

u) W okresie zimowym zabezpieczenie schodów i dojść do akademika na terenie należącym 

do DS podczas nieobecności pracowników DS w zależności od potrzeby  przy użyciu 

sprzętu i środków dostarczonych przez administrację DS. 

v) Dbanie o czystość portierni  oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba to w godzinach 

popołudniowych i nocnych wytarcie korytarza przy wejściu do DS (szczególnie w okresie 

zimowym lub opadu deszczu, śniegu) przy użyciu sprzętu i środków dostarczonych 

przez pracowników DS. 

w) Wpuszczanie kierowców MZK do toalety za okazaniem legitymacji służbowej. 

x) Obsługa szlabanu wjazdowego na teren parkingu przy DS. Wpuszczanie tylko mieszkańców  

oraz pracowników Uczelni. 

y) Nie dopuszczanie do parkowania pojazdów na miejscu manewrowym dla samochodu Straży 

Pożarnej. 

z) Współpraca z Administratorem DS oraz Kierownikiem Działu Inwestycji i Gospodarki 

Majątkiem, informowanie o zauważonych nieprawidłowościach, dostosowywanie 

się do zaleceń usprawniających pracę portierni w ramach zakresu czynności. Weryfikacja 

mieszkańców i wydawanie kluczy od pokoi oraz do pomieszczeń ogólnodostępnych. 

Nie dopuszczanie do przebywania na terenie portierni mieszkańców DS i osób postronnych 

z wyjątkiem pracowników  DS  i osób upoważnionych przez Administratora DS 

i Zamawiającego. 

aa) W razie potrzeby pomoc osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim przy opuszczeniu 

DS oraz powrocie do DS. 

bb) W przypadku awarii urządzeń teletechnicznych Orange Polska  znajdujących się 

pod podjazdem dla niepełnosprawnych umożliwienie dostępu do urządzeń po 
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zdemontowaniu częściowo podjazdu (klucz od podjazdu będzie na portierni) według zaleceń 

Administratora DS. 

cc) Zatrzymanie osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa z jednoczesnym niezwłocznym 

powiadomieniem  Policji  i wyznaczonych osób ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 

dd) W sytuacjach szczególnie niebezpiecznych  dla zdrowia i życia mieszkańców, szczególnego 

zagrożenia mienia Zamawiającego do natychmiastowego powiadomienia Grupy 

interwencyjnej, służb miejskich,  pracowników Zamawiającego. 

ee)  Zabezpieczenia miejsca zdarzenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. 

ff) W przypadku zagrożenia pożarowego: 

 Niezwłocznie powiadomić straż pożarną  tel. 998 lub 112. 

 Otworzyć szlaban wjazdowy  i pilotować jednostki straży pożarnej do miejsca pożaru 

oraz wskazać punkt poboru wody (zgodnie z planem sytuacyjnym Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego).  

 Przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego                         

(jeżeli jest to możliwe). 

 W razie potrzeby zawiadomić: pogotowie ratunkowe tel. 999 oraz/lub policję tel. 997 

lub 112. 

gg)   W przypadku zagrożenia związanego z ulatnianiem się gazu, do zamknięcia kurka          

głównego gazu do budynku oraz powiadomienia niezwłocznie osób wyznaczonych 

do usunięcia awarii  Pogotowie Gazowe tel. 992. 

hh)  W przypadku awarii sieci wodociągowej na terenie akademika (np. pęknięcie rury),           

do zamknięcia zaworu głównego wody w budynku oraz powiadomienia            

niezwłocznie osób wyznaczonych do usunięcia awarii z Działu Techniczno-Remontowego 

lub Pogotowie Wodno- Kanalizacyjne tel. 994. 

ii)   W przypadku awarii sieci energetycznych powiadomienia osób wyznaczonych 

do usunięcia awarii z Działu Techniczno-Remontowego lub Pogotowie Energetyczne  991. 

jj) W przypadkach wystąpienia zdarzeń wymienionych w punktach  jak wyżej           

powiadomić niezwłocznie przedstawicieli  Wykonawcy i Zamawiającego, zgodnie 

z zapisami w pkt. 11.2.   

    gg) Przyjmowania informacji o awariach na terenie Domu Studenta i przekazywania tych 

informacji Administratorowi DS. oraz służbom  konserwacyjnym, numer telefonu, na który 

należy zgłaszać awarie 277 lub 303. 

kk)  Awarie powstałe w dni robocze do godz.15 należy zgłaszać pod wewnętrznym numerem 

telefon 277 lub 303 lub na numer komórki służbowej ……………Po godzinie 15:00 w dni 

robocze na dyżur w Dziale Techniczno-Remontowym  do godziny 20:00 pod 

wewnętrznym numerem telefon 277 lub 303 lub na numer komórki służbowej ………..  . 

W pozostałych godzinach i w dni wolne od pracy do Kierownika Działu Techniczno-

Remontowego pod numer komórki służbowej ………….., tylko awarie nie zagrażające 

mieniu lub życiu mieszkańców Domu Studenta oraz pracowników DS należy zgłosić 

niezwłocznie w dniu następnym telefonicznie pod numerem  wewnętrznym 277 lub 303. 

hh)   Awarie powstałe w dni wolne od pracy, które zagrażają życiu mieszkańców Domu Studenta    

         lub mieniu  w których nie ma dyżurów należy zgłaszać do Kierownika Działu Techniczno- 

         Remontowego na numer służbowy komórki ……………….. 

13. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci również wzmocnienie obsady 

posterunków na terenie i w obiektach Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

Harmonogram będzie ustalany przez Zamawiającego w ramach potrzeb przy organizacji 

imprez na terenie ATH. Godzina rozpoczęcia i zakończenia będzie każdorazowo odnotowana 

w książce służby na posterunku.  

      Do obowiązków pracowników na wzmocnionym posterunku należy dodatkowo: 

 Obchód budynku w którym odbywa się impreza organizowana przez ATH. 
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 Obchód terenu na którym organizowana jest impreza przez ATH. 

 Pilnowanie mienia powierzonego ochronie w trakcie i po zakończeniu 

imprezy organizowanej przez ATH.   
 Reagowanie i pouczanie osób łamiących regulamin ogólnie przyjętych zasad przebywania 

w miejscach publicznych.  

 Inne ustalenia według zaleceń Zamawiającego w ramach umowy. 

      W przypadku zagrożenia pracownik Wykonawcy winien zainterweniować zgodnie z przyjętymi 

procedurami    i poinformować o tym fakcie wyznaczonych pracowników Zamawiającego.  

  

Odpowiedzialność Wykonawcy: 

14.  Wykonawca po zamknięciu budynków , bram wjazdowych i wyjazdowych  w godzinach      

określonych  pkt. 4 b) z uwzględnieniem pkt. 4 c), przejmuje odpowiedzialność  

        materialną za  ochraniane obiekty i mienie. 

15. Wykonawca odpowiada materialnie za straty powierzonego mienia spowodowane m.in.        

dewastacją, kradzieżą i  kradzieżą z włamaniem w godzinach określonych w pkt. 4 a) i b)        

z uwzględnieniem pkt. 4 c). 

16. Przez „dewastację” rozumie się zniszczenie powierzonego ochronie mienia bez jego           

zaboru. 

17.   Przez „kradzież” rozumie się zabór mienia ruchomego powierzonego ochronie.  

18.  Przez „włamanie” rozumie się bezprawne wtargnięcie z zewnątrz do chronionego obiektu, 

w sposób pozostawiający widoczne i dające się stwierdzić ślady.  

19. Wykonawca nie odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez jego własnych 

pracowników, z wyjątkiem popełnienia przez nich kradzieży z włamaniem.  

 

II. OBSŁUGA SZATNI I RECEPCJI  

1. Wykaz szatni i recepcji w poszczególnych obiektach otwartych: 

L.p. Adres Ilość szatni / recepcji  Uwagi 

1. ul. Willowa 2, bud. L 

Jedna recepcja otwarta w 

godzinach 6:30 – 21:30 

W soboty i niedziele zjazdowe w 

godzinach 7:30 -21:30 

Klucze pobierane i zdawane na 

recepcji. 

2. ul. Willowa 2, bud. A 

Jedna szatnia otwarta w godzinach 

6:45 – 21:15 

W soboty i niedziele zjazdowe w 

godzinach 7:30 -21:15 

Klucze zdawane i pobierane na 

szatni. 

3. ul. Willowa 2, bud. B 

Jedna szatnia otwarta w godzinach 

6:30 – 21:15 

W soboty i niedziele zjazdowe w 

godzinach 7:30 -21:15 
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4. ul. Willowa 2, bud. C 

Jedna szatnia otwarta w godzinach 

7:00 – 21:15 ( ustalana 

indywidualnie w zależności od 

planu zajęć w semestrach) 

Klucze pobierane i zdawane na 

szatni lub portierni ul. Szeroka. 

Godziny pracy szatni 

dostosowane będą do zajęć     

w semestrze w uzgodnieniu       

z Dziekanem WIMBiŚ 

5. ul. Willowa 2, bud. L 

Jedna szatnia otwarta w godzinach 

7:30 – 21:15 ( ustalana zgodnie z 

harmonogramem zajęć w 

semestrach) 

 

2. Zasady funkcjonowania recepcji w budynku L, przy ul. Willowej 2 

Recepcja w budynku „L” przy ul. Willowej 2, czynna przez 7 dni w tygodniu w godzinach 

od 6:30 do 21:30 z wyjątkiem dni będących dniami ustawowo wolnymi od pracy lub dniami 

rektorskimi. W soboty i niedziele zjazdowe czynna od godziny 7:30 do godziny 21:30. Wykaz 

dni wolnych od pracy oraz dni rektorskich będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego. 

Po godzinie 21:30 oraz w dni, w których budynek „L” jest zamknięty obsługa systemu 

alarmowego podlega portierni przy ul. Willowej. 

     2.1. Pracownicy  recepcji w budynku „L”  zobowiązani są do: 

 zamykania i otwierania budynku,  

 włączania i wyłączania alarmów, 

 sprawdzania właściwego zamknięcia wszystkich pomieszczeń, okien oraz  zgaszonych świateł, 

 sprawdzania  audytoriów pod kątem zawartości sprzętu audiowizualnego po zakończeniu 

zajęć, przed zamknięciem budynku, 

 wydawania kluczy do pomieszczeń upoważnionym osobom przez Zamawiającego 

po okazaniu np. dowodu tożsamości, czy prawa jazdy ze zdjęciem, paszportu  w celu 

zarejestrowania  poboru  kluczy w systemie komputerowym lub książce wydawanych kluczy, 

oraz przyjmowania kluczy od pomieszczeń i odnotowanie w systemie lub książce, 

   - nadzoru i wydawania sprzętu multimedialnego do sal oraz ładowania  akumulatorów, 

sprawdzania czy sprzęt został wyłączony na koniec dnia, rozliczania  wypożyczonego sprzętu, 

 udzielania informacji studentom i innym osobom dotyczącą rozmieszczenia sal               

wykładowych, pokoi osobowych, nazwisk władz rektorskich i wydziałowych, 

 znajomości rozkładu pomieszczeń w budynku oraz znajomości podstawowych              

jednostek organizacyjnych Zamawiającego, 

     --    wydawanie kredy, pisaków, 

 obsługi instalacji oraz systemów zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez             

Zamawiającego: 

o system oddymiania klatek schodowych, 

o system monitoringu, 

o instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach, 

o system detekcji gazu w kotłowni, 

o system drzwi pożarowych i przeciwpożarowych, 

o instalacja sygnalizacji włamania i napadu oraz dozoru wizyjnego, 

o instalacja radiowęzła (wymagana umiejętność nadawania komunikatów przez 

radiowęzeł), 

- przestrzegania instrukcji o systemie alarmowym zainstalowanym i eksploatowanym 

w obiektach ATH, 
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- przestrzegania instrukcji „Procedury postępowania w stanach gotowości obronnej państwa 

po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych dla Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej”, 

- przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i BHP, 

     - godziny pracy recepcji mogą być ustalane indywidualne w semestrze, 

     - rozpoczęcie i zakończenie pracy w recepcji należy obowiązkowo odnotować w systemie  

        komputerowym pobierania kluczy. 

 

2.2 Wykonawca zobowiązuje się do obsadzenia stanowiska recepcji w Budynku „L” osobami 

kompetentnymi do obsługi: komputerowego systemu monitoringu i systemu wydawania 

kluczy, ponadto charakteryzujące się takimi cechami jak: komunikatywność, 

reprezentacyjność.  

 

3.  Zasady funkcjonowania szatni: 

3.1 Szatnia budynek A przy ul. Willowej 2: 

 Przyjmowanie odzieży wierzchniej, nakryć głowy oraz innych przedmiotów, umieszczenie  

na wieszakach i wręczenie właścicielowi żetonu z numerem jako pokwitowanie. 

 Zachowanie w stanie nie pogorszonym rzeczy ruchomych oddanych na przechowanie 

i sprawowanie pieczy nad powierzonymi rzeczami, wręczenie właścicielowi żetonu jako 

pokwitowanie za każdą pozostawioną rzecz ruchomą. 

 Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za powierzone mienie. 

 Wydawanie oddanych do przechowywania odzieży i innych przedmiotów po okazaniu 

i zwrocie żetonu z numerem im odpowiadającym. 

 Wydawanie kredy, pisaków oraz urządzeń obsługi sal (np. pilotów od rzutników). 

 Wydawania kluczy do pomieszczeń upoważnionym osobom przez Zamawiającego 

po okazaniu dowodu tożsamości, prawa jazdy ze zdjęciem lub paszportu  w celu 

zarejestrowania  poboru  kluczy w systemie komputerowym lub książce wydawanych 

kluczy, oraz przyjmowania kluczy od pomieszczeń i odnotowanie w systemie lub książce. 

 Wymagana  jedna osoba na zmianie od poniedziałku do piątku, szatnia czynna w godzinach 

od 6:30 do 21:15 w okresie trwania umowy. W soboty i niedziele zjazdowe szatnia czynna 

w godzinach od 7:30 do 21:15. 

 Po codziennym zakończeniu pracy w szatni Wykonawca zobowiązany jest pozostawić  

ją w należytym porządku  i sprawdzić czy nie istnieje zagrożenie pożarowe, zamknąć drzwi, 

okna i pozostawić klucze na portierni ul. Willowa. 

 Podczas wykonywania przedmiotu umowy nie wolno używać rzeczy, nad którymi sprawuje 

się pieczę, bez zgody składającego, chyba że jest to konieczne do jej zachowania w stanie 

nie pogorszonym. 

 Przestrzeganie instrukcji „Procedury postępowania w stanach gotowości obronnej państwa 

po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych dla Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej”. 

 Godziny pracy szatni mogą być ustalane indywidualne w semestrze. 

 Rozpoczęcie i zakończenie pracy w szatni należy obowiązkowo odnotować w systemie 

komputerowym pobierania kluczy. 

 

3.2 Szatnia budynek B przy ul. Willowej 2:  

 Przyjmowanie odzieży wierzchniej, nakryć głowy oraz innych przedmiotów, 

umieszczenie  na wieszakach i wręczenie właścicielowi, żetonu z numerem 

jako pokwitowanie. 
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 Zachowanie w stanie nie pogorszonym rzeczy ruchomych oddanych na przechowanie 

i sprawowanie pieczy nad powierzonymi rzeczami, wręczenie właścicielowi żetonu 

jako pokwitowanie za każdą pozostawioną rzecz ruchomą, 

 Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za powierzone mienie. 

 Wydawanie oddanych do przechowywania odzieży i innych przedmiotów po okazaniu 

i zwrocie żetonu z numerem im odpowiadającym. 

 Wydawanie kredy, pisaków oraz urządzeń obsługi sal (np. pilotów od rzutników) 

 Wydawania kluczy do pomieszczeń upoważnionym osobom przez Zamawiającego 

po okazaniu dowodu tożsamości, prawa jazdy ze zdjęciem lub paszportu w celu 

zarejestrowania  poboru  kluczy w systemie komputerowym lub książce wydawanych 

kluczy, oraz przyjmowania kluczy od pomieszczeń i odnotowanie w systemie 

lub książce. 

 Wymagana  jedna osoba na zmianie od poniedziałku do piątku, szatnia czynna 

w godzinach od 6:30 do 21:15 w okresie trwania umowy. W soboty i niedziele 

zjazdowe szatnia czynna w godzinach od 7:30 do 21:15. 

 Po codziennym zakończeniu pracy w szatni Wykonawca zobowiązany jest pozostawić 

ją w należytym porządku i sprawdzić czy nie istnieje zagrożenie pożarowe, zamknąć 

drzwi, okna i pozostawić klucze na portierni ul. Willowa. 

 Podczas wykonywania przedmiotu umowy nie wolno używać rzeczy, nad którymi 

sprawuje się pieczę, bez zgody składającego, chyba że jest to konieczne 

do jej zachowania w stanie niepogorszonym. 

 Przestrzeganie instrukcji „Procedury postępowania w stanach gotowości obronnej 

państwa po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych dla Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”. 

 Godziny pracy szatni mogą być ustalane indywidualne w semestrze. 

 Rozpoczęcie i zakończenie pracy w szatni należy obowiązkowo odnotować 

w systemie komputerowym pobierania kluczy. 

3.3 Szatnia budynek C przy ul. Szerokiej 2a; 

 Przyjmowanie odzieży wierzchniej, nakryć głowy oraz innych przedmiotów, 

umieszczenie  na wieszakach i wręczenie właścicielowi żetonu z numerem 

jako pokwitowanie. 

 Zachowanie w stanie nie pogorszonym rzeczy ruchomych oddanych na przechowanie 

i sprawowanie pieczy nad powierzonymi rzeczami, wręczenie właścicielowi żetonu 

jako pokwitowanie za każdą pozostawioną rzecz ruchomą, 

 Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za powierzone mienie. 

 Wydawanie oddanych do przechowywania odzieży i innych przedmiotów po okazaniu 

i zwrocie żetonu z numerem im odpowiadającym. 

 Wydawanie kredy, pisaków oraz urządzeń obsługi sal (np. pilotów od rzutników) 

 Wydawania kluczy do pomieszczeń upoważnionym osobom przez Zamawiającego 

po okazaniu dowodu tożsamości, prawa jazdy ze zdjęciem lub paszportu  w celu 

zarejestrowania  poboru  kluczy w systemie komputerowym lub książce wydawanych 

kluczy, oraz przyjmowania kluczy od pomieszczeń i odnotowanie w systemie 

lub książce. 

 Wymagana  jedna osoba na zmianie od poniedziałku do niedzieli, szatnia czynna 

w godzinach od 7:00 do 21:15 w okresie trwania umowy.  

 Po codziennym zakończeniu pracy w szatni Wykonawca zobowiązany jest pozostawić  

ją w należytym porządku  i sprawdzić czy nie istnieje zagrożenie pożarowe, zamknąć 

drzwi ,okna i pozostawić klucze na portierni ul. Szeroka. 
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 Podczas wykonywania przedmiotu umowy nie wolno używać rzeczy, nad którymi 

sprawuje się pieczę, bez zgody składającego, chyba że jest to konieczne 

do jej zachowania w stanie nie pogorszonym. 

 Przestrzeganie instrukcji „Procedury postępowania w stanach gotowości obronnej 

państwa po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych dla Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej” 

 Godziny pracy szatni mogą być ustalane indywidualne w semestrze. 

 

3.4 Szatnia budynek L przy ul. Willowej 2: 

 Przyjmowanie odzieży wierzchniej, nakryć głowy oraz innych przedmiotów, 

umieszczenie  na wieszakach i wręczenie właścicielowi żetonu z numerem 

jako pokwitowanie. 

 Zachowanie w stanie nie pogorszonym rzeczy ruchomych oddanych na przechowanie 

i sprawowanie pieczy nad powierzonymi rzeczami, wręczenie właścicielowi żetonu jako 

pokwitowanie za każdą pozostawioną rzecz ruchomą, 

 Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za powierzone mienie. 

 Wydawanie oddanych do przechowywania odzieży i innych przedmiotów po okazaniu 

i zwrocie żetonu z numerem im odpowiadającym. 

 Wymagana jedna osoba na zmianie od poniedziałku do niedzieli, szatnia czynna 

w godzinach od 7:30 do 21:15 w okresie trwania umowy.  

 Po codziennym zakończeniu pracy w szatni Wykonawca zobowiązany jest pozostawić  

ją w należytym porządku  i sprawdzić czy nie istnieje zagrożenie pożarowe, zamknąć 

drzwi, okna i pozostawić klucze na recepcji budynku L. 

 Podczas wykonywania przedmiotu umowy nie wolno używać rzeczy, nad którymi 

sprawuje się pieczę, bez zgody składającego, chyba że jest to konieczne 

do jej zachowania w stanie nie pogorszonym. 

 Przestrzeganie instrukcji „Procedury postępowania w stanach gotowości obronnej 

państwa po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych dla Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”. 

 Godziny pracy szatni mogą być ustalane indywidualne w semestrze. 

 Rozpoczęcie i zakończenie pracy w szatni należy obowiązkowo odnotować 

w systemie komputerowym pobierania kluczy na recepcji. 

     3.5. Obsługa szatni ma bezwzględny obowiązek pilnowania żetonów i rzeczy   pozostawionych  

w szatni i nie dopuszczania do ich uszkodzenia  lub zaginięcia pod rygorem  

odpowiedzialności cywilnej i karnej Wykonawcy. 

3.6. Wykonawca zobowiązuje się do obsadzenia stanowiska w szatniach osobami 

charakteryzującymi się cechami takimi jak: komunikatywność oraz znającymi obsługę 

komputera w stopniu podstawowym. 

 

 

 

 

 

 

 
 


