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Ochrona fizyczna  

Tabela A 
Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu 

położenie 

nieruchomości 

szczegółowe informacje 

o nieruchomości 

ilość 

posterunków 

uprawnienia 

pracowników 

częstotliwość 

patrolowania 

ilość punktów 

kontrolnych 

na trasach 

patrolowania 

dodatkowe informacje 

dzień noc 

  
Wrocław, ul.       

Poznańska 58 

 

Dz. nr 6/6 o pow. 10,7088 ha. 

Na nieruchomości znajduje się 51 

budynków o łącznej powierzchni 60 912 

m2. Teren ogrodzony 2 

Osoba nadzorująca 

wpisana na listę 

pracowników 

kwalifikowanych 

ochrony fizycznej 

Co 2 godziny Łącznie 20 Termin rozpoczęcia 

świadczenia usługi – od 

dnia protokolarnego 

przekazania 

nieruchomości, jednak nie 

wcześniej, niż od 
01.09.2017. 

Legnica,        

ul. Stroma 

 

 

 

Dz. nr 381, 390/1. Na nieruchomości 

znajduje się 11 budynków o łącznej 

powierzchni 3879 m2. Teren 

ogrodzony 

      1 

 

Osoba nadzorująca 

wpisana na listę 

pracowników 

kwalifikowanych 

ochrony fizycznej 

te Co 2 godziny 

 

 

8 
Termin rozpoczęcia  

świadczenia usługi – od  

dnia protokolarnego  

przekazania  

nieruchomości, jednak nie  

wcześniej, niż od   
01.09.2017 
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Tabela B 

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu 

położenie 

nieruchomości 

media 
wyposażenie 

dyżurek 
dodatkowe informacje 

woda 
energia 

elektryczna 

odprowadzanie 

ścieków 

Wrocław,  

ul. Poznańska 58 

Dz. nr 6/6 
tak tak tak nie 

Obciążenie Wykonawcy za zużycie energii elektrycznej następować 

będzie w okresach miesięcznych ryczałtem ustalonym w oparciu o  

zadeklarowaną przez Wykonawcę ilość urządzeń na danym posterunku. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu 

protokolarnego przekazania nieruchomości pod ochronę wykazu 

odbiorników energii elektrycznej stanowiących wyposażenie 

posterunku ochrony uwzględniającego ich ilość, moc maksymalną i 

przewidywany czas pracy urządzeń. Aktualizację w/w wykazu 

Wykonawca dostarczy w formie pisemnej (pocztą elektroniczną lub fax-

em) Zamawiającemu na dzień przed terminem planowanej zmiany. 

 Do ustalenia wartości ryczałtu zostanie przyjęta moc i zużycie 

zadeklarowane w w/w wykazie oraz ceny jednostkowe z zawartych z 

dostawcami energii elektrycznej umów. 

 Obciążenie za dostawę wody i odprowadzenie ścieków następować 

będzie w okresach miesięcznych ryczałtem w wysokości 1,35 m³ /m-c 

za każdy posterunek (3x0,45m³/m-c) z zastosowaniem obowiązujących 

w okresie zużycia cen jednostkowych za wodę i odprowadzenie 

ścieków. 

 

Sformatowano: Czcionka: 11 pkt,
Kolor czcionki: Czerwony
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Legnica, ul. Stroma  

Dz. nr 381, 390/1. 
tak tak tak nie 

Obciążenie Wykonawcy za zużycie energii elektrycznej następować 

będzie w okresach miesięcznych ryczałtem ustalonym w oparciu o  

zadeklarowaną przez Wykonawcę ilość urządzeń na danym posterunku. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu 

protokolarnego przekazania nieruchomości pod ochronę wykazu 

odbiorników energii elektrycznej stanowiących wyposażenie 

posterunku ochrony uwzględniającego ich ilość, moc maksymalną i 

przewidywany czas pracy urządzeń. Aktualizację w/w wykazu 

Wykonawca dostarczy w formie pisemnej (pocztą elektroniczną lub fax-

em) Zamawiającemu na dzień przed terminem planowanej zmiany. Do 

ustalenia wartości ryczałtu zostanie przyjęta moc i zużycie 

zadeklarowane w w/w wykazie oraz ceny jednostkowe z zawartych z 

dostawcami energii elektrycznej umów. 

 Obciążenie za dostawę wody i odprowadzenie ścieków następować 

będzie w okresach miesięcznych ryczałtem w wysokości 1,35 m³ /m-c 

za każdy posterunek (3x0,45m³/m-c) z zastosowaniem obowiązujących 

w okresie zużycia cen jednostkowych za wodę i odprowadzenie 

ścieków. 

 

 

 
 

 

 

 

 


