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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Świadczenie usług transportu wartości pieniężnych  

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie 
 

1. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie (zwany dalej obiektem lub Ogrodem) powierza 
Wykonawcy świadczenie usług transportu wartości pieniężnych (zwanych dalej usługą lub 
transportem), z kasy głównej Ogrodu do banku w granicach administracyjnych m.st. Warszawy i 
z powrotem, które odbywać się będą z pracownikiem Zamawiającego.  

 

2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić transport zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 1432 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych  
przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 793 ze zm.). 

 

3. Transport będzie realizowany raz w tygodniu, w okresie od dnia 1 maja do dnia 15 października 
każdego roku obowiązywania umowy oraz dodatkowo:  
3.1. 2018 r. – po jednym transporcie w maju, czerwcu, sierpniu;  
3.2. 2019 r. - po jednym transporcie w maju, czerwcu, sierpniu;  
3.3. 2020 r. - jeden transport w czerwcu. 

  

4. Trasa transportu w obie strony wynosi ok. 20 km, czas usługi 1 transportu wynosi ok. 2 godz. 
 

5. Transport wykonywany będzie o stałej godzinie (dopuszcza się opóźnienie nie przekraczające 15 
minut) w określony, roboczy dzień tygodnia. Terminy ustalone zostaną po zawarciu umowy. Jeśli 
ustalony dzień wypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy, transport nastąpi następnego dnia 
roboczego.   

 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa transportowanemu pracownikowi 
Zamawiającego oraz ochrony mienia Zamawiającego przed kradzieżą, napadem, zniszczeniem 
lub zaginięciem od momentu rozpoczęcia transportu do jego zakończenia, a w szczególności do 
towarzyszenia pracownikowi Zamawiającego w drodze do pojazdu i z pojazdu, przy czym: 
6.1. rozpoczęcie transportu następuje po bezpośrednim oświadczeniu pracownika 

Zamawiającego o jego gotowości do odbycia transportu, 
6.2. pracownik ochrony zwraca uwagę na bezpieczne umiejscowienie przenoszonych wartości, 
6.3. w chwili dotarcia do samochodu chronione mienie zostaje zabezpieczone w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w rozporządzeniu, o którym 
mowa w ust. 2.   

 

7. Wykonawca podczas transportu będzie ochraniał wartości pieniężne do wysokości dwóch 
jednostek obliczeniowych wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 września 2010 r. (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 793 ze zm.). 

 

8. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia pracownicy ochrony podejmują niezwłocznie interwencję. 
 

9. Pracownik Zamawiającego, uczestniczący w transporcie, zobowiązany jest każdorazowo 
sprawdzić tożsamość pracownika ochrony, zgodnie z posiadanymi dokumentami, o których 
mowa w ust. 15. 

 

10. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie mienia 
transportowanego pracownika Zamawiającego, jego zdrowia i życia oraz transportowanych 
wartości pieniężnych w wysokości zgodnej z dokumentacją kasową, z wyłączeniem przypadków 
powstania szkody w mieniu Zamawiającego lub osobie lub mieniu pracownika Zamawiającego, 
które powstały w wyniku działania siły wyższej (określonej poniżej) lub w wyniku umyślnego 
działania Zamawiającego. Przez szkody powstałe w wyniku siły wyższej uważa się: powstałe w 
następstwie działań wojennych, aktów terroryzmu, skażenia jądrowego, chemicznego, 
biologicznego, działanie pioruna (wyładowań atmosferycznych), powodzi. 
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11. W przypadku nie stawienia się pracowników ochrony lub stawienia się pracowników 
niespełniających warunków określonych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, w 
ustalonym z Zamawiającym dniu do wykonania transportu, Wykonawca ma obowiązek 
niezwłocznie podstawić transport rezerwowy, jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin. 

 

12. Wykonawca ma obowiązek informować na bieżąco niezwłocznie telefonicznie oraz dodatkowo 
pocztą elektroniczną, przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich zakłóceniach transportu. 
 

 

13. Usługa transportu będzie wykonywania przy użyciu pojazdu mechanicznego Wykonawcy 
spełniającego warunki techniczne określone w Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia  7 września 2010 r.  (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 793 ze zm.). 

 

14. Ochrona transportu wartości pieniężnych składać się będzie przynajmniej z dwóch pracowników 
ochrony, upoważnionych do wykonania transportu: kierowcy i konwojenta, wyposażonych 
w środki ochrony osobistej oraz środki łączności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

15. Pracownicy ochrony upoważnieni do wykonania transportu zobowiązani są do: 
15.1. posiadania przy sobie legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz 

posiadania w widocznym miejscu identyfikatora (identyfikator musi posiadać nazwę lub 
logo firmy, zdjęcie, imię i nazwisko pracownika ochrony); 

15.2. noszenia odpowiedniego jednolitego ubioru, umożliwiającego ich identyfikację oraz 
identyfikację podmiotu zatrudniającego. 

 

16. Wykonawca opracuje INSTRUKCJĘ OCHRONY TRANSPORU MIEJSKIEGO OGRODU 
ZOOLOGICZNEGO W WARSZAWIE najpóźniej w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy 
i przekaże jeden egzemplarz Zamawiającemu. Instrukcja powinna zawierać wszelkie algorytmy 
bezpieczeństwa w trakcie transportu wartości pieniężnych, w szczególności zasady 
postępowania zarówno pracowników ochrony, jak i pracownika Zamawiającego w sytuacjach 
typowych i nietypowych oraz szczegółowy zakres czynności pracowników ochrony i zakres 
obowiązków Wykonawcy. Treść instrukcji wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 
 


