
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZ. II 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu i obiektów 

wystawowych PODR Oddział w Starym Polu w 2023 roku podczas:  

1. XII Wiosennych Targów Ogrodniczych (XII WTO) w dniach: 22-23.04.2023 r.  

Obejmującą: 
- ochronę piątek/sobota 21/22.04.2023 w godz. 19.00 – 7.00 przez 4 osoby (48 osobogodzin) 

- ochronę sobota 22.04.2023 w godz. 7.00 – 17.00 przez 3 osoby (30 osobogodzin) 

- ochronę sobota/niedziela 22/23.04.2023 w godz. 17.00 – 7.00 przez 6 osób 

(84 osobogodzin), 

- ochronę niedziela 23.04.2023 w godz. 7.00 – 17.00 przez 3 osoby (30 osobogodzin) 

 

Razem XII WTO 192 osobogodzin 

 

 

2. XXVIII Żuławskich Targów Rolnych (XXVIII ŻTR) w dniach:17-18.06.2023 r. 

Obejmującą: 

- ochronę czwartek/piątek 15/16.06.2023 w godz. 22.00 – 7.00 przez 4 osoby  

(36 osobogodzin) 

 - ochronę piątek/sobota 16/17.06.2023 w godz. 19.00 – 7.00 przez 8 osób 

 (96 osobogodzin) 

 - ochronę sobota 17.06.2023 w godz. 7.00 – 18.00 przez 4 osoby (44 osobogodzin) 

- ochronę sobota/niedziela 17/18.06.2023 w godz. 18.00 – 7.00 przez 11 osób  

(143 osobogodzin) 

- ochronę niedziela 18.06.2023 w godz. 7.00- 20.00 przez 4 osoby (52 osobogodzin) 

- ochronę niedziela/poniedziałek 18/19.06.2023 w godz. 20.00 – 7.00 przez 4 osoby 

(44 osobogodzin) 

Razem XXVIII ŻTR 415 osobogodzin 

 

3. XXVII Jesiennych Targów Ogrodniczo (XXVII JTO) w dniach  10-11.09.2022 r. 

Obejmującą: 
- ochronę piątek/sobota 08/09.10.2023 w godz. 19.00 – 7.00 przez 4 osoby (48 osobogodzin) 

- ochronę sobota 09.09.2023 w godz. 7.00 – 17.00 przez 3 osoby (30 osobogodzin) 

- ochronę sobota/niedziela 09/10.09.2022 w godz. 17.00 – 7.00 przez 6 osób 

(84 osobogodzin), 

- ochronę niedziela 10.09.2023 w godz. 7.00 – 17.00 przez 3 osoby (30 osobogodzin) 

 

Razem XXVIII JTO 192 osobogodzin 

 

Łącznie ochrona targów w 2023 roku obejmie 799 osobogodziny. 

 

II. Informacje dla oferentów: 

1. Targi nie mają statusu imprezy masowej.  

2.  Budynki dozoruje stróż-portier w godzinach 19-7. 

 

3. Podstawowe  obowiązki wykonawcy zostały zawarte w §4 wzoru umowy. 

4. Powierzchnia terenu podlegająca ochronie wynosi około: 



a) Podczas  Wiosennych Targów Ogrodniczych – 42000 m2 i obejmuje około 200 

stoisk wystawowych. Na tych targach usytuowane są w większości stoiska ogrodnicze 

(z drzewkami, krzewami, kwiatami, sadzonkami, nasionami itp.) jak również  stoiska: 

budowlane, samochodowe, wyposażenia ogrodów (meble, narzędzi i sprzęt 

ogrodniczy) z wikliną, art. spożywczymi, techniką grzewczą, urządzenia OZE, 

instytucje obsługi rolnictwa, stoiska handlowe („manhatan”)  itp. 

b) Podczas Żuławskich Targów Rolnych 42000 m2 i obejmuję około 300 (część 

małych stoisk jest likwidowana na noc) stoisk wystawowych. Na tych targach 

usytuowane są w większości stoiska z maszynami rolniczymi i ciągnikami jak również 

stoiska jak na Wiosennych  Targach Ogrodniczych. Dodatkowo na targach 

wystawiane są zwierzęta hodowlane  

c)  Podczas Jesiennych Targów Ogrodniczo-Nasiennych - 42000 m2 i obejmuje około 

200 stoisk wystawowych.  Na tych targach zlokalizowane są stoiska analogiczne do 

wiosennych targów. 

5. Wykonawca przed rozpoczęciem ochrony terenu pobierze od przedstawiciela 

Zamawiającego klucze do kłódek od bram wystawowych (7 bram wejściowych) w 

celu ich zamknięcia po ustaniu ruchu zwiedzających i otwarcia ich rano o uzgodnionej 

godzinie. 

6.  Na terenach targowych  mają prawo pozostawać  po godzinach otwarcia targów 

(również w nocy) wystawcy i pracownicy gastronomi, pracownicy PODR, strażacy 

OSP pełniący dozór p.poż. oraz ochrona indywidualna wystawców jeśli taka została 

zgłoszona do Organizatora i firmy ochraniającej. 

7. Na wcześniejszych targach dochodziło do:  

-  kradzieży przez osoby postronne,  

- kradzieży prze innych wystawców,  

- bójek, 

- zakłócenia porządku przez osoby nietrzeźwe, 

 

8.  Kradzieże dotyczyły głownie kwiatów, krzewów, art. spożywczych i materiałów 

reklamowych z namiotów firmowych wystawców, drobnych elementów maszyn 

rolniczych  

9. Teren targowy jest ogrodzony ale ze względu na stan ogrodzenia i bram nie stanowi to 

należytego zabezpieczenia terenu targów przed wstępem osób postronnych. Teren 

targów jest dobrze oświetlony. Na terenie targów nie ma monitoringu (dozoru) 

elektronicznego. 

10. Nad bezpieczeństwem miejscowości Stare Pole czuwa Powiatowa Komenda Policji 

w Malborku i posterunek policji w Starym Polu. 

11. Ze względu na gabaryty sprzętu rolniczego,  jego duże nagromadzenie i zagęszczenie  

utrudniona jest obserwacja ochranianego terenu. 

12. Komisarzami targów którzy udzielają informacji dotyczących targów są: 

- Pan Adam Kopeć w zakresie Wiosennych Targów Ogrodniczych i Jesiennych Targów 

Ogrodniczo-Nasiennych nr tel. 797010593, 

- Pan Włodzimierz Sawirski w zakresie Żuławskich Targów Rolnych nr  tel. 797010600 

- Pan Witold Michniewicz – kierownik zespołu administracyjno-gospodarczego nr tel. 

693847432 

17.  Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem na którym 

będą odbywały się targi. 

 

 

 



 

 

 

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia z charakteryzujące targi: 

 

 

 

 
Żuławskie Targi Rolne 

 



 
 

 

 
Żuławskie Targi Rolne 

 



 
 

Żuławskie Targi Rolne 

 

 

 

 

 

 
Żuławskie Targi Rolne analogicznie wiosenne i jesienne 



 

Żuławskie Targi Rolne analogicznie wiosenne i jesienne 

 

 

 

 

 

 

 



Stoiska ogrodnicze na targach. 

 

Stoiska „manhatan” na wiosennych i jesiennych targach. 

 

 

 



 

Stoiska ogrodnicze na targach 

 

Stoisko z kotłami na targach 

 



 

Wiosenne Targi ogrodnicze 

 

Maszyna na Targach Żuławskich 



 

Maszyna na Targach Żuławskich 

 

Maszyna na Targach Żuławskich 

 


