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()PIs l,RZl-,D\ll0TI ZA\l(i\l IE\l \
l, Plzedrniotem niniejszego postępowania jest śWiadczenje na rżecżzamaW]aiącego usłUg W zakresie
osób m enla realjzowanych W obiektach Badia Poznań S.A, zlokaliżowanych W Poznan u, ul,
BeMińsk ego 5, a polegających przede Wszystkim na:
- bezpośledn ei ochlonie iiżyczne] osób m enia W obiektach (sUFo)
- pelnieniu przez pracownikÓW ochlony czynności recepcyjno-informacyinych
- okresowym przeg ądzie i uaktualnian u Planu ochrony oraz uzgadn aniu tych zmian z Wojewódzkim

ochrony

kornendanlem pol]cji
, doraźnej ochlonie fizyc^ej leaizawańej plzez grupę jnteMencyiną
ll. Rad o Poznań S,A. na e4y do jednostek podlegających obow ązkowej ochronje przeż
specia istycżne uzbro]one formacje ochlonne lUb odpowlednie zabezpieczenie techniczne na mocy
decyzjl adm n slracyjnej Wo]ewody Wielkopolsk ego (na podstawie arl. 5 ust,2 p,4b Ustawy z dnia 22
sielpnia 1997 o ochronie osób i mienia), żgodnie z,,Planem ochrony' użgodn onym z Komendą

Wojewódzką Polcji

W

Poznan

u,

lll , obowiążkowe] ochronie pod egają budynki zloka izowane
posterunek stały 1-osobowy prży WeiściugłÓWnym

-

W

Poznaniu,

u .BerW]ńsk ego 5

plzez

FIecepc]a, całodobowy,

lv. opis obiektu, będącego przedmiolem ochlony:
1, umiejscowienie obiektu centrum m asta - ul,Berwlńskiego 5
2, pow erzchnia ogólna teren!: 2700 m2
3, Zabudowan a: budynek głóWny, budynek adm nistracyjny, garaz, mały budynek gospodarczy
4,plac WeWnęllZny - WykorżystyWany ]ako palking samochodoWy

5, zabezp eczenia:

ł kontrola dostępu

(na kańy zbliżeniowe l rmy Motorola) - 16 cz}łn kóW:
budynku głóWnym - do Wszystkich Waźnych pomjeszcżeń i drzwi Wejścowych
W budynku administracy]nyrn do drzw Weiściowych W godz. 16,05 - 8,35 (poniedzałekpiątek), całodobowo W sobolę, niedzie ę olaz do żb olóW fonoteki
B/ 16 kamer (15 sta]ych i 1 szybkoobrotowa z podglądem na dlog komunikacyjne),
- W lym 12 kamer zewnętrżnych 4 kamery Wewnętrzne na p ętrach budynku głóWnego,
całośćz żapisem i alchiwiżacją na 28 dni
c/ opłotowanie metaowe
D/ metalowa brama Wjazdowa zdalnie slelowana prżez placownikÓW ochrony
syslem aarmowy: budynek gospodalcży, garaż
Fl zabezpieczenie plżeciwpożarowe - czljk dymu W pomieszczeniach
6, ruch osobowy: prżeb}M/an e pracownikóW i WspołpracownjkóW Zamawiającego igości:
budynek qłóWny - cała doba,
B/ budynek administlacyjny - 6,00 - 20,00
W

Ę

ł

V. Wyma9ania zamawiającego

1, Wykonawca zobowiązlje s ę Wykonać pżedm o1 zamóWien a żgodnie ze Wszystk m Wyma9aniami
Zamaw aiącego żawańym W ninjejszym opseplzedmiot! zamóWieneorazW lslotnych
postanowieniach umowy,
2, Pracow,|cy och,ony Wi-,i byc Wyoosaze, W:
eLl ]edno ite estetyczne ubiory alużbowe z zaz^acżonym emb ematern Wykonawcy (spodn;e Wiz},lowe,
koszula. obuw]e zakr}4e) oraz W identlikatoly osobiste
b/ środki przymusu beżpośrednego prżewidziane plzepisam dla każdego placownika
c/ środkiłacznoścjradiowe]
d/ nne Wyposażen e Wymagane przepisami
3, Pracown cy ochlony rea iżu]ą zadania na teren e ob]ektu W systemie całodobowym, We Wszystkle

dnitygodn a,

4, Na posterunku, W cżasie pełn enia służby, W nien znajdować się jeden pracownik ochrony5, Każdy ż pracownikóW ochlony może pełnić maksymalnie 24-godzin ną służbę,Niedopuszczalne je§t
Wykonpvanie czynności ochlonnych przezjednego pracown ka na kole]no następu]ących po sob e 24qodżinnych zmianach,

6. Zamawiający zaslrzega sobie prawo do Wymiany składu pracownikóW ochrony,

7, Wykonawca żobow ązany jest do inlolmowania Zamawiającego o wsżelkich Widocznych
nieprawjdłowośc]ach W slan]e posżczegó]nych pomiesżczeń i ulżądzeń W budynkach.

8. stwieldzone plzez ZamaWiającego nieprawidłowości W Wykonaniu przedmiotu zamóWienia będą
zgłaszane Wykonawcy na bieżąco W lolmre pisemnej / dlogą elektlonicżną a W nagłych Wypadkach

ustnie |ub telelonicznie,

9, Wykonawca zobowiążanyjest do dostalczenia Zamawiającemu ,,Wykażu placownikóW
śWiadczącychusługi" przod rozpoczęciem Llsltrgi, jeśliulegni€ ona żmianie W stosunku do Wykażu
osób skierowanych plzeż Wykonawcę do lealizacji żamóWienia złozonego Wraz z oleńą
Każdorazowa zmiana W sta]ym składzie pracownikóW ochrony będzie Wymagała uprżedniego
zgłcszenia Zamawiającemu, Zamawiający żaaprobuje proponowane źastąpien]e persone]u jedynie
Wtedy, k 6dy kwalifikacie zdolności proponowanego personolu będątakie sańe lub W}ższe niż

personelu Wymienionego w W}i(azie,

10. Wykonawca zobowiąaJje śię, że pracownikami ochrony będąosoby, klóre nie ligurująW
Krajowym Bgjestlze Karnymi co zoslanie poiw erdzone ośWiadczeniem Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiążany jest do wyżnaczenia przynajmniei jednego pracownika, który będżie
pełnił ro ę stałego Kooldynatola. Koordynalol będż e żobowiązany do utrzym}uania stałego kontaktu
ż zamawiając}m, Do zadań Koordynalola będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad
świadczeniem usług oraz zarądżanie pracownikami ochlony.
12, Wykonawca zobowiązany jest, prżed rozpocżęc em Wykonylvania przedm otu umowy, do
plzesżkolenia pracownikÓW zakresie prżepisów BHP, prż€ciwpoźalowych, o ochlonie danych
osoboWych,
13, Wykonawca zobowiązuje sję, że Pracownicy ochrony będą posladali ak|ualne badania ]okarskie,
n eżbęo-e irr do Wy(onywania obowląZióW,
14, Pracownicy ochrony zobowiązan są do stosowania s ę do obowiążujących ! zaraawrającego
plzepisÓW WeWnętrznych.
15, Wykonawca zobow]ązanyjest do:
1, Wyposażenia recepcji i
a,i

ksiąźki dyżuiów

żapewnienia starannego prowadzenia następljącej dokumentacji;

b/ instrukcji Wspołpracy ż pol

miejską

cją

jed

n

ostkam i och ron y prżecrwpożalowej, obron ą ct"W

lną strażą

c/ inslrukcji po§tępowan a pracownikóW ochrony W przypadku napadu. Włamania. pożaru,

powodżi, awalii

d/ re]€stru

gości

e/ książki Wydawania kluczy
2. Uńieszczenia na oplotowaniu obiektu W trżech miejscach tablic inlormujących o ochronie obiektu,
Wymianie zniszczonych tabl]c na nowe olaz L]sunięcra lch po zakońcżeniLJ okresu Umowy.
3. zachowania W tajemnicy Wszelkich informa6ji dotycżących ochlanianego objeklu oraz innych

,-'o,f

ac] zwlą7anych z dliala,nościąZamawlające90

4. W prżypadku przetwarzania danych osobowych w zw ązku z rca| zację umowy

- Wykonawca
żobowiązanyjest do przeiwarzania danych osobowych zgodnie z plzepisamiW zakresie ochrony
danych osoboWych.

5.posiadania Ważnej polisy ubezpieczeniowej na prowadzoną działaInośćW cza§ie trwania urnowy
6, żapewn en a pracownikóW ochlony Wpisanych na listę kwalilikowanych placownikóW ochrony
fizycznej W rozumieniu uslawy ż dnia 2,08,1997 r. o ochron e osób m enia
7,zapewnienia osoby sprawującej nadzól i konirolę nad pracownikami Wpisaną na listę
kwalifikowanych placownikóW ochlony fizycznej W rożumreniu !slawy z dn a 2.o8,'1997 r, o ochlonie
osób i mlenia
8, Zapewnienia osoby do oklesowych plżeglądóW i uaktualniania Planu ochrony

vl. obowiązki pracownikóW ochrony:
AI

iochrona obiektu zamawiającego plzed przedostaniem się na teren ob ekiu osób
eupoważnionych, nietrźeźWyćhlLJb mogących sianowiĆ zaglożenie dla placownikÓW.
WspóĘlacownikóW, gości, mienia, a także dla produkcji i emisjj ploglamu
2, obserwacja osób przebywa]ących na terenie obiekiu - podejmowanie działań inlerwencyjnych W
plzypadku njewłaścWychzachowań osób przeb],'Vvających na terenie obiektu, Wezwanie osób do
opusżczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przeb},\łania na jego terenie lub
slwreldzenia zakłócania porządku publicznego, a W przypadku blaku reakcji - spowodowanie
opuszczenia obiektu
1. zabezpieczenie
n

3, znajomośćrozmjeszczenia i um]ejętnoścobsługi systemu tolewizji użytkowei, systen]u alarmowego,
konlroli dostępu, głóWnych WyłącznikóW prądu, instalacji p,poż, zaworóW gazowych iWodnych
4, zda ne sterowanie bramąWjazdową- otwi€ranie (gOdz,6,00) żamykanie (godz,18.00) blamyW dni
robocze, a W soboty, niedziele i śWięta- olwieranie tylko osobom upoważnion}m
5, patrolowan e terenu obiektu

pomieszczeń odnotowt,Wanie tego faktu W książce
wYdawania i plżyjmowanla kluczy
7, nadżorowanie lunkcjonowania parkingu - Wpusżczanie !poważnionych osób na parking
wewnętrzny, regulowanie ustawiania samochodÓW
8, §prawdzanie obiektóW położonych na terenie zamaWia]ącego pod kątem prawidłowego
zabezpieczenia drzwi j okien
9. splawdżanie zamknięcia pomieszczeń po zdaniu kluczy
10, WĘcżanie i Wyłączanie ośWietlenia terenu W godzinach Wyznaczonych przeż Zamawiającego
11. zgłaszanie nadżWyczajnyó zdarżeń, W tym dostrzeżonych awarii instalacji Wod-kan, co,
elektrycżnei i innych, rnogących sprowadżic zagrożenie dla ludzi Lub spowodować stGty matelialne
obiekcie Iub jego najbliższym otoczeniu
12, natychmiastowe powiadamianie odpowiedniej komórki zamawiającego (prezes, dylektor) o
ża9rożeniu żdrowra pracownika oraz o s}łuac]i W której zachodz obawa Uszkodżenla mienia
radiowego; meldowanie kielownictwu zamawiającego (W formie nolatki słuźbowej) o istotnych
6, Wydawanie i przyjmowanie k]uczy do

W

żdarzeniach na lelenie lozgłośn
bieżące intolmowanie Zamawiającego o blakach W Zabezpiecżoniu m enia prżed kradżreżą
włamaniem, labunkiem
,14,
W przypadkL] Wystąpienia goło]edżi ub obfilych opadóW śnieguW dniach śWiątecźnychi Woinych
od pracy oraz W dniach loboczych - do czasu przybycia osób funkcyjnych, usuwanie oblodżeń i
śnegu plzy Wejściu do bt]dynku głóWnego, przy Wykorżyslaniu udoslępnionych środkóW i narzędzi
,15,
Wykon}4łanie innych zadań. związa|ych zzapewnieniem na tel€nie żamawiającego
o€zpieczeńslwa, porząoku i ochrony m€nla
16, prowadzenie książki pełnienia służby, W klóre] odnotowu]e się przebieg słuzby
17. w lazie konieczności- żapewnienie dojazdu grupy inteNencyjnej na miejsce zdarzenla
,13,

BI W

źakesie czynności recepcyino - infołmacyinych:
- goścW ks ędze gośc

1, prowadżen e rejestlu osób

2. udzielani€ gościom inlormacji dotyczących pracownikÓW (miejsce przebywania, cżas placy)
3, powiadamianie (te eioniczn e) placown kóW o plzybyciu gości i Wskazywanie gościom mielsca

oczekiwania

4, slosowanje innych, stosownych jom opieki (grupy odwiedzające, gościeszczególni)
5,odberanie rozmóW m eiskich przełącżani€ na n um€ry Wewnętrżne:
- od poniedziałku do piąlku w godż, 16,30 - 8,30
- W pożoslałe dni

,24 godż,

i doręczanie na lerenie zamawiającego różnego rodzaju plzesyłek dla praoown kóW,
7. pośredniczenie W przekażywaniu kolespondencji iinnych przedmiolóW pomiędzy komórkami

6, odbieranie

Zamawiającego a l rmam / osobamr żewnętrznym i
8, Wydawanie nagród lauleatom konkursóW ża pokwitowaniem - W dniWoIne od pracy oraz W dni
robocze po godz, 16,00
9. Lldoslępnianie kluczńóW i dokumentóW §amochodóW służbowych!prawn onym pracownikom
zamaWiającego oraż paralowanie Wydania i odbioru MW prźedmiotóW W zeszycie ewidencii
użytkowanla sańochodóW sł]zbowych

c:

W

zaklesle działania grupy interw€noyinel:

1, zapewnienia cał,odobowejreakcjiglupy interwencyjnejW maksymalnym czasie do

15 minLltW

dzi€ń, 10 minut - W nocy., Glupa interwencyjna będzie podejmować działania po olrzymaniu sygnału
alarmowego od pracownika ochrony bądź od osoby upoważnion€] przez zarnaW ającego,
2. do Zakresu działań grupy inlerwencyjnej należeć będzie między innymi:
2,1, pow adamianie osób upoważnionych ż€ strony Wykonawcy i Zamawiając€go o zaisiniałych

zdarżeniach

2.2. plżeciwdziałan|e działalnościprzestępczej na telenie obiektu
2.3. zatzymywanie splawcóW czynóW mających żnamiona Wykrocżeń lub prżestępstw i
przekazywanie ich policji
2.4. zabazp ęczanie óbieklu do czasu plżybycia prż€dstawiciola zamawiającego i Poticji

2.5. odnotowylvanie zdarzenia W ksiąźce dyżuróW ochrony
3, Wzywanie grupy inteMencyjnei będżie naslępowało W przypadkach tego bezwzględnie
wym

agających.

Vll. szczególne Wymagania

W

stosunku do placowników ochlony

1. od pracownikóW ochrony oczekuje sję:
- nienagannego i schludnego Wyglądu zewnętrznego

Wysokiej ku |tury osobisiej, dokhdnościi sumiennoścj
łatwościW nawiąz}ryaniu kontaktów interpersonalnych
2, pracownikom ochlony zabrania sję:
- przystępowania do pracy pod Wpływem alkoholu
- spoż},M/ania alkoholu W miejscu pracy
- informowania osób poslronnych o przebiegu słUżby i o zaistnia]ych zdarzeniach
-

