Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę przez całą dobę w każdym dniu obowiązywania
Umowy obiektów, w których ma swoją siedzibę Sąd Rejonowy w Jaśle i Prokuratura
Rejonowa w Jaśle, położonych w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3, w okresie od 31 grudnia
2018r. od godz. 16.00 do dnia 31 grudnia 2019 r. do godz. 16.00.
Wymagania związane z aspektami społecznymi: Zamawiający zastrzega, że o udzielenie
zamówienia może ubiegać się wyłącznie wykonawca, u którego ponad 50 % pracowników
stanowią osoby niepełnosprawne.
1. W ramach usług ochrony Wykonawca zobowiązany będzie:
1) Strzec mienie znajdujące się w obiektach Sądu i Prokuratury, celem zabezpieczenia go przed
próbami dewastacji, uszkodzenia bądź włamania i kradzieży – z zewnątrz jak i wewnątrz
ochranianych budynków.
2) Ochraniać, w sytuacjach szczególnego zagrożenia, życie i zdrowie osób przebywających na
terenie chronionych obiektów.
3) Powiadamiać odpowiednie służby o zagrożeniach.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) kontrolowanie osób wchodzących do ochranianych budynków poprzez nakaz przejścia
przez bramki do wykrywania metali;
2) obsługa urządzeń do prześwietlania bagażu.
3) sprawdzanie, czy bagaże wnoszone przez osoby wchodzące do budynków nie zawierają
niebezpiecznych metalowych przedmiotów;
4) niedopuszczanie do wnoszenia do budynków materiałów niebezpiecznych, materiałów
i towarów przeznaczonych do sprzedaży w trybie sprzedaży bezpośredniej oraz ulotek
i materiałów reklamowych;
5) sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z chronionej posesji materiałów
i wyposażenia;
6) obsługa urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych oraz pomaganie, w razie potrzeby,
osobom niepełnosprawnym w wejściu do budynków;
7) niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych do stałych i wydzielanych czasowo stref
ograniczonego dostępu;
8) obsługa szlabanu zamykającego wjazd na wewnętrzny parking Sądu i Prokuratury;
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9) ochrona obiektów przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchem, pożarem, napadem, kradzieżą
i dewastacją;
10) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku
wewnątrz chronionych budynków;
11) podejmowanie w uzasadnionych przypadkach działań interwencyjnych w przypadku
stwierdzenia zakłóceń na zewnątrz budynków w obrębie chronionej posesji;
12) ochrona (w tym także z użyciem grupy interwencyjnej), w sytuacjach szczególnego
zagrożenia życia i zdrowia, osób przebywających na terenie chronionej posesji;
13) powiadamianie policji w przypadkach zakłócenia porządku na terenie chronionej posesji;
14) obsługa istniejących w budynkach systemów: alarmowych napadu i włamania, telewizji
przemysłowej, instalacji ochrony p-poż. i wykrywania pożaru;
15) niezwłoczne podejmowanie, w razie zagrożenia powstania szkody lub powstania szkody na
ochranianym mieniu, szczególnie w przypadkach: awarii istniejących w chronionych
obiektach instalacji, pożaru, uszkodzeń obiektów w wyniku działania czynników
zewnętrznych, włamania i klęsk żywiołowych, stosownych do sytuacji czynności (w tym
także z użyciem grupy interwencyjnej), mających na celu zapobieżenie powstania szkody
lub ograniczenie jej rozmiarów;
16) powiadamianie, w razie: napadu, włamania, pożaru, uszkodzeń obiektów w wyniku
działania czynników zewnętrznych, awarii, właściwych służb i straży, Prezesa Sądu
Rejonowego w Jaśle, Dyrektora Sądu oraz innych pracowników Sądu wskazanych przez
Zamawiającego;
17) dopilnowanie aby w godzinach innych niż godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Jaśle
i Prokuratury Rejonowej w Jaśle do chronionych budynków wchodziły tylko osoby
upoważnione przez Zamawiającego;
18) dopilnowanie aby wszystkie osoby, nieupoważnione przez Zamawiającego do przebywania
na terenie chronionej posesji poza godzinach urzędowania Sądu Rejonowego w Jaśle
i Prokuratury Rejonowej w Jaśle, opuściły ochranianą posesję nie później niż 15 minut po
godzinach urzędowania Sądu i Prokuratury;
19) udostępnianie, w dni wolne od pracy oraz po godzinach urzędowania Sądu i Prokuratury,
pomieszczeń w ochranianych budynkach osobom upoważnionym przez Zamawiającego
oraz prowadzenie ewidencji tych zdarzeń;
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20) zamykanie na klucz oraz otwieranie wszystkich drzwi wejściowych do ochranianych
budynków i furtki wejściowej na wewnętrzny parking o godzinach i w dniach wskazanych
przez Zamawiającego;
21) zamykanie i otwieranie bramy wjazdowej na wewnętrzny parking o godzinach i w dniach
wskazanych przez Zamawiającego;
22) zapalanie i gaszenie świateł nocnych zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach Sądu
o godzinach wskazanych przez Zamawiającego;
23) dokonywanie, po godzinach urzędowania Sądu i Prokuratury, obchodowych kontroli
ochranianych budynków;
24) sprawowanie, po godzinach urzędowania Sądu i Prokuratury, ogólnego nadzoru nad pracą
urządzeń wodno-kanalizacyjnych, rozdzielni elektrycznej, urządzeń pomiarowych i
urządzeń centralnego ogrzewania;
25) prowadzenie „książki przebiegu służby”, w której odnotowywany będzie przebieg pełnionej
ochrony, w tym godziny przekazania i przejęcia ochrony.
26) ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej
wykonywanej przez grupę interwencyjną, tj. co najmniej dwóch uzbrojonych
pracowników ochrony - na wezwanie Wykonawcy lub pracowników ochrony wykonujących
bezpośrednią stałą ochronę fizyczną, w przypadkach działań osób trzecich zagrażających
zniszczeniem, dewastacją, uszkodzeniem, włamaniem, kradzieżą lub innym naruszeniem
substancji chronionego mienia, a także w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu życia
i zdrowia osób przebywających w budynkach i na posesji Sądu i Prokuratury. Grupa
interwencyjna powinna przebywać w takim miejscu, aby po jej wezwaniu mogła dotrzeć do
ochranianej posesji w czasie nie dłuższym, niż 15 minut w dzień i 10 minut w nocy. Grupa
interwencyjna powinna być uzbrojona zgodnie z zasadami określonych w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie
zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 992 ).

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
1) wyposażenia pracowników ochrony w środki ochrony osobistej oraz w odpowiedni sprzęt
techniczny, o którym mowa w §2 ust. 4 niniejszej Umowy, niezbędny do wykonywania
zadań z zakresu ochrony;
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2) zobowiązania pracowników ochrony do noszenia środków ochrony osobistej w sposób
dyskretny;
3) wyposażenia pracowników ochrony w jednolite umundurowanie oraz identyfikatory
imienne;
4) zapoznania pracowników ochrony z rozmieszczeniem i obsługą głównych wyłączników
prądu, instalacji p-poż., zaworów wodnych i gazowych;
5) natychmiastowej reakcji w nieprzekraczalnym terminie 1 godziny w przypadku:
 braku obsady stanowiska ochrony;
 rażących uchybień w pełnieniu ochrony;


stwierdzenia przez Zamawiającego niedyspozycji pracownika ochrony.

Oprócz obowiązków wymienionych powyżej, Wykonawca zapewni w obiekcie Sądu i

4.

Prokuratury:
1) Wykonawca zapewni następujące dyżury pracowników ochrony:


w dni urzędowania Sądu – w godzinach od 7.15 do 16.00 (w poniedziałki do godz. 18.15),
dyżur trzech

pracowników ochrony, a od godziny 16.00 do 7.15 następnego dnia (w

poniedziałki od 18.15 do 7.15) dyżur jednego pracownika ochrony;


w dni wolne od pracy – całodobowo jednego pracownika ochrony.

Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób
wykonujących usługę ochrony.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wraz z fakturą za pierwszy
i siódmy miesiąc oświadczenia o tym, że osoby wykonujące usługi ochrony dla Zamawiającego są
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz
z wypłatą należnego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc.
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