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ZAŁĄCZNIK NR 1   

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYKONYWANIE USŁUG OCHRONY 

KRAJOWEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW PROMEINIOTWÓRCZYCH W KSOP RÓŻAN  

 

ZAŁĄCZNIK ZAWIERA:  

 

1) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI  

2) OPIS OBIEKTU  

3) WARUNKI WYKONYWANIA OCHRONY TERENU I OBIEKTÓW KSOP – RÓŻAN 

4) OPIS OGÓLNYCH ZADAŃ PRACOWNIKÓW   

5) WYMAGANIA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW OCHRONY 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie ochrony Krajowego Składowiska 

Odpadów Promieniotwórczych znajdującego się w Różanie poprzez: 

a) stałą ochronę fizyczną, 

b) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych 

w okresie styczeń 2018 r. –styczeń 2020 r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami 

prawnymi mającymi  zastosowanie do ochrony fizycznej Krajowego Składowiska Odpadów 

Promieniotwórczych.  

3. Zamawiający informuje, iż: 

a) posiada Planu Ochrony Fizycznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w 

Różanie (dalej: Plan ochrony), który został uzgodniony i zatwierdzony przez uprawnione do 

tego instytucje, 



 

 

b) plan ochrony jest dokumentem niejawnym w rozumieniu ustawy o ochronie informacji 

niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, 1948, z 2017 r. poz. 935), 

c) wyłoniony Wykonawca otrzyma dostęp do planu ochrony po okazaniu Pełnomocnikowi ds. 

ochrony informacji niejawnych ZUOP-PP stosownego poświadczenia bezpieczeństwa, 

d) Zamawiający informuje, iż plan ochrony zawiera również zapisy dotyczące stałego dozoru 

sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i 

systemach alarmowych, 

e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności ochronnych zgodnie z Planem 

Ochrony oraz jego aktualizacjami,    

f) Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w jednolite umundurowanie zgodnie z ustawą 

o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432, 2255, z 2017 

r. poz. 60), 

g) Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatne korzystanie z warowni oraz urządzeń 

sanitarnych przez pracowników ochrony.  

4. Wykonawca powinien dysponować 8 pracownikami, którzy będą wykonywać zadania ochronne 

w ramach niniejszego zamówienia. Każdy z pracowników powinien spełniać następujące 

wymagania:  

a) posiada pełną zdolność do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i 

w czasie wojny, w rozumieniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430), 

b) odbył szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 2 

ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1167, 1948, z 2017 r. poz. 935), z zastrzeżeniem, że każda osoba, która posiada dostęp do 

informacji klauzulowanych powinna odbywać szkolenie w zakresie ochrony informacji 

niejawnych nie rzadziej niż raz na 5 lat,  

c) posiada licencję pracownika ochrony fizycznej,  

d)   posiada pozwolenie na broń palną - ostrą,   

e) posiada poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli 

"zastrzeżonej" lub wyższej, którego data ważności obejmuje okres wykonywania usługi. 



 

 

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umów o pracę, w pełnym 

wymiarze czasu pracy 8 osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu 

usługi (dalej: pracownicy ochrony) z uwzględnieniem następujących zasad:  

a) Wymagany okres zatrudnienia pracowników ochrony rozpoczyna się w momencie 

rozpoczęcia realizacji umowy przez Wykonawcę (16 styczeń 2018 r.), a kończy się w 

momencie zakończenia realizacji umowy przez Wykonawcę (16 styczeń 2020 r.),  

b) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika ochrony lub przez pracodawcę 

przed zakończeniem tego okresu, na który zawarta jest umowa pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby 

posiadającej wymagane uprawnienia,  

c) Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy                

z Zamawiającym, umowy o pracę pracowników ochrony,   

d) W sytuacji gdy pracownicy Wykonawcy, przeznaczeni do wykonywania zadań wynikających z 

przedmiotu zamówienia, pozostają z Wykonawcą w stosunku pracy, Wykonawca będzie 

zobowiązany, przed zawarciem umowy z Zamawiającym, przedstawić aneksy do zawartych 

umów o pracę, jednoznacznie wskazujące miejsce świadczenia pracy przez pracowników 

ochrony tj. Krajowe  Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie,   

e) Zamawiający informuje, iż weryfikacja powyższych wymagań będzie się odbywała przed 

zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą oraz na etapie realizacji zamówienia,   

f) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, w ramach oferty, informacje o 

których mowa w załączniku nr 3 dotyczących pracowników ochrony, którzy w ramach 

realizacji zamówienia będą wykonywać zadania ochronne w imieniu Wykonawcy,    

g) Zamawiający będzie wymagał, aby osoby zatrudnione na umowę o pracę otrzymywały  

wynagrodzenie za pracę w wysokości co najmniej równej wynagrodzenia minimalnego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 847).  

OPIS OBIEKTU 

a) Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych położone jest na południowej granicy miasta 

Różan w województwie mazowieckim, w odległości 90 km na północny wschód od Warszawy,  



 

 

b) KSOP-Różan jest miejscem składowania odpadów promieniotwórczych nisko i średnio aktywnych 

krótko życiowych oraz miejscem przechowywania odpadów nisko i średnio aktywnych 

długożyciowych, w tym materiałów jądrowych,   

c) Na terenie składowiska występuje podwyższone tło promieniowania jonizującego (narażenie 

pośrednie na promieniowanie jonizujące),   

d) Powierzchnia KSOP-Różan: ok. 3,045 ha,  

e) Na terenie składowiska znajduje się 6 zamkniętych obiektów (budowle betonowe), w których są 

przechowywane i składowane odpady promieniotwórcze wymagające stałej ochrony,  

f) Obiekty KSOP-Różan wyposażone są w systemy zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych.  

 

WARUNKI WYKONYWANIA OCHRONY TERENU I OBIEKTÓW KSOP-RÓŻAN 

 

1. Ochronę KSOP należy zapewnić w ciągu całej doby i we wszystkie dni w roku. 

2. Wymaga się, aby służbę ochrony stanowiło dwóch pracowników ochrony stale przebywających na 

terenie KSOP-Różan, współdziałających z grupą interwencyjną. Należy zatrudnić pracowników 

ochrony w liczbie zapewniającej całodobową ochronę KSOP. Wykonawca zobowiązuje się do 

zorganizowania dyżurujących całodobowo grup interwencyjnych. 

3. Na terenie KSOP  należy zorganizować dwa posterunki: stały i ruchomy.  

4. Obchody terenu i chronionych obiektów należy wykonywać zgodnie z Planem ochrony KSOP w 

Różanie. 

5. Każda zmiana po zakończeniu służby zobowiązana jest odnotować przebieg dozoru stosownym 

zapisem w Dzienniku Służby, którego wzór zostanie ustalony z Zamawiającym. 

6. Dziennik Służby zawierający zapisy przebiegu służby wartowniczej należy do Zamawiającego i po 

zapełnieniu będzie przechowywany w archiwum Zamawiającego. 

7. W skład wyposażenia pracowników ochrony wchodzi: jednolity, estetyczny mundur, broń palną 

krótką, pałkę wielofunkcyjną typu „tonfa”, radiostację lub telefon komórkowy. Wyposażenie 

pracowników ochrony Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie i na własny 

koszt.  

8. Wykonawca na swój koszt zapewnia pracownikom ochrony bezprzewodową łączność 

telefoniczną. Tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych pracownicy Wykonawcy mają 



 

 

prawo bezpłatnie korzystać ze stacjonarnego telefonu Zamawiającego znajdującego się na terenie 

KSOP w budynku nr 4. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności i 

przesyłania ich w terminie 2 tygodni od zakończenia okresu sprawozdawczego (danego kwartału) 

na adres Zamawiającego.  

10. Wykonawca będzie dokonywał kontroli wykonywanych zadań przez swoich pracowników na 

terenie KSOP z częstotliwością co najmniej 1 w miesiącu. Wyniki kontroli należy odnotowywać w 

Dzienniku Służby, o którym mowa w pkt. 6  

 

OPIS OGÓLNYCH ZADAŃ PRACOWNIKÓW   

Do ogólnych zadań pracowników ochrony będzie także należało: 

1) niedopuszczenie do wejścia na teren osób nieuprawnionych lub wjazdu samochodów nie 

posiadających aktualnych zezwoleń (przepustek); 

2) kontrolowanie ruchu materiałowego pod kątem legalności i wwozu lub wywozu składników 

majątkowych; 

3) niedopuszczenie do fotografowania, szkicowania obiektów KSOP bez zgody dyrektora ZUOP – PP; 

4) niedopuszczenie do zakłócenia ładu i porządku;  

5) przekazywanie natychmiast Policji i dyrektorowi ZUOP-PP za pośrednictwem dyżurnego agencji 

ochrony uzyskane informacje na temat zaistniałych zdarzeń i prób zakłócenia porządku na terenie 

KSOP w Różanie,  

6) zbieranie informacji o przyczynach, ustalanie świadków, zabezpieczanie miejsca zdarzenia w 

przypadku zdarzeń niepożądanych.  

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW 

WYKONUJĄCYCH OCHRONĘ   

 

1. Zamawiający zastrzega, iż warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do wykonywania pracy jest: 

a) wyrażenie zgody przez pracowników Wykonawcy na objęcie ich kontrolą dozymetryczną, gdyż 

prace te będą wykonywane na terenie nadzorowanym w rozumieniu ustawa z dnia 29 

listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 576, 935). 



 

 

b) odbycie przez każdego pracownika przeszkolenia przeprowadzonego przez Zamawiającego w 

zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym, 

c) dopuszczenie pracowników Wykonawcy do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące, 

potwierdzone przez lekarza orzecznika posiadającego uprawnienia do wydawania takich 

orzeczeń (koszt badań ponosi Wykonawca). 

2. Pracę na terenie KSOP-Różan mogą wykonywać tylko osoby posiadające dopuszczenie wydane 

przez uprawnionego lekarza, o którym mowa w ustawie Prawo atomowe. Lekarz musi posiadać 

uprawnienia do wydawania orzeczeń o dopuszczeniu pracownika do zatrudnienia w warunkach 

narażenia na promieniowanie jonizujące. Koszty uzyskania orzeczeń ponosi Wykonawca. 

3. Pracownicy ochrony po uzyskaniu orzeczenia o dopuszczeniu do pracy w narażeniu na 

promieniowanie jonizujące będą przeszkoleni przez Zamawiającego w zakresie zagadnień 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. 

4. Zamawiający zapewni na własny koszt (raz w roku) wykonanie pomiarów Licznikiem 

Promieniowania Ciała Człowieka pracownikom Wykonawcy zatrudnionych na terenie KSOP w 

Różanie. Wykonawca pokryje koszty dojazdu swoich pracowników na ww. pomiary, które 

wykonywane są w Otwocku – Świerku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych – Laboratorium 

Pomiarów Dozymetrycznych. 

5. Wykonawca wyrazi zgodę na objęcie pracowników, którzy będą pełnić służbę na terenie KSOP w 

Różanie, kontrolą narażenie indywidualnego na promieniowanie jonizujące. 

6. Cały obszar KSOP-Różan jest „terenem nadzorowanym” w rozumieniu ustawy Prawo atomowe 

(teren objęty specjalnym nadzorem w celu ochrony przed promieniowaniem jonizującym). 

Pracownicy ochrony ze względu na miejsce i charakter wykonywanej pracy objęci są kategorią B 

narażenia na promieniowanie jonizujące, w związku z czym podlegają ocenie narażenia na 

podstawie tzw. środowiskowych pomiarów dozymetrycznych wykonywanych przez 

Zamawiającego.  

7. Pracownicy ochrony zobowiązują się w ciągu 30 dni kalendarzowych po zakończeniu służby na 

terenie KSOP poddać się obowiązkowi badań lekarskich licznikiem promieniowania całego ciała 

(przyjmuje, iż w przypadku braku poddania się w/w badaniom  Zamawiający jest zwolniony od 

odpowiedzialności za negatywne konsekwencje zdrowotne).  

 



 

 

 


