
o wańości zamówienia poniĘ
w3,rażonej w dotych równowańości krnoty 7§0.000 §rrro,

o którei mow& w lń. 138o ustnwy z dnia 29 stycznin 2{X}4 roku - Prawo zamówień
publicznych (I}aU.1018 r. poe 1986 zpóźn. zm.}

1.

Pawiatowe Centrum Edukacji Zlwodowej
ul. Wojska Polskiego 1,

62-300'§/rześnia

Tel.: 61 437 7417,

hĘ : /fwwrv. pcez.rwze snia.powiat.pV

htę : l/rrww.lrez_wTzesRia.powi*t.pU
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3. l. Przedmiot zamówienia;
§wiadczenie usfug ochrony dla dla Centrun Badań i Rozwoju Nawoczemlrch Technologii w
§rzYmYstawicach, polegających na cchronie. osób, mie,tia i budynku Centrum Badan i
Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzynsyławicach wykonyranych całodobawo pfte1,
siedem dni q, tygodniu.
KoI} CPY* ?9?100txM U§ŁuGI ()CHR{}§IIAR§KIE
3.2- Podstawa prarłlua:
l}Frzeciwdziałanie kradzieżom, włamaniom, niszczeniu luh uszkodzeniu prze&niotu objętego
umową,
2)Ogólne kierowanie ruchęm osób na obiekcie zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu,
3)PrrYjmowanie i wydawanie klucry do ponaieszczeń po"o*iko* Zamawiającego,
doPilnowanie odnotowania tego faktuwpral.padkupomieszczeń seczególnie cbronioaycĘ-



4)WYdawanie i Prz56nnorłranie Huczy pracownikom finny ryrzątającej wTse z odnotowanięm
przekazania i odebrania kazdego Htrczą
S}Fo zakończeniuP:TY osób spreąĘą§ych sprawdzenie stanu kluczy, wyłączenia ośrłlietlenia
i zamknięcia okien i druwi w pomiesicri**.t,
Ó}Patroloxranie wszYstkieh kondygnacji budpków z uwzględnierriem pomieszczeń
podlegających szczególnej ochronie oraztirenówprzvległych, - -

7)Ustalenie Przer. służbę ochrony Wy{<onawcy uprawniiń osób do przebywania na obiekcie
ebronionym craz legitpr.awłnie osób, w celu ustalenia ich tozsamości,
8}NiedoPuszczenie do wejśeia n& teren Zamawiającego osób nieuprawnionych,
Podejmowanie interwencji w stosunku do osób snrarzając}ch zagrozenie dla beqpieczeństwa
lub naruszaj ących porządek,
9}NiedoPuszczanie do parkowania na terenie Zamawiającego pojazdów nie naleĘcych dopracowników lub petentów CBiRNT,
l0}WrYwanie osób do opuszczenia obieknr w przypadku stwierdzenia braku uprawnień dopł:zeblnrania na terenię obięktu albo stwierdzęni" .Ńo**i" porządku-
ll)DołoŻeaie naleĄltej staranrości w ujęciu osób stwarzającjcb w sposób beąpośredni
zagroŻenie dla chronionego mienia" w celu niezrłrłocznego CIddania tych os3b policji,
l2)SPrawdzanie §tenu w§zelkich zamknięc" zabeąpi..r* i plomb, do których §/ykonawca
ma dostęP. oraz odnotowanie w ksiązce slużbynieprawidłowiści z §łnn związanych,
l3)Dokonvwłnie systemaĘlcznych obchodów chronionego obiektu" ; 1y* kontrolę
zamknięcia drrw|
l4)ZaPobieganie zakłóceniom porządku publicznego na terenie obiektów oraz powiadomienie
Zanawiającego o ewenfualnyeh złkłóceniach,
lsXnfornowanie w zależnoŚci od zagrożenia r,ąnpecjalizowanych służb o konieeaności
interwencji w szczególności: PoĘi, Pogotowia Rattlnkowego, §ńey pożarnej. orłz innych
słu:Żb jeźeli udział ich jest konieczry, przedstawicieta Zamawiającego i "*"ą kioują"ą
pracownikami ochrony,
ld)Koordlmowanię działń w pr4rpadku interwencji służb zewnę&znych (policja" §trruż
PoŻarna, Pogotowr9 Ratunktrwe iĘ.) poprzez wskazanie dró; ewakuacynych lub
bezPłrŚredniego wskazania d.óg do miiisc zdarzeń arzr, przekazywanie posiadanych
informacji o zaistniałym zdarzeniu,
t7}ptzesnzeganie przepisów ppoż" pństrvowej Inspekcji pracy, kodeksy pracy"
l8}Monitorowanie sygnałó\i/ alannowych z obiektrr i sprawowanie stałego ąadzoru nad
obrazem z kamer monitoringu orirz podejmowanie działan interwńyjnych prżez
pracowników ochrony na wypadek zapożeń w obiekcię"
l9}DYsPonowarrie w całynr okręsie obowiązywania mowy przez 24 gcdziny na doĘ supąintenłrmcyjną §tenowiącą wsparcie dla pracowników ochrony. *tł*Ęą"ą- iii
zakwalifikorvanYch praeowników ocbrony, która interweniować będzie kazdorazo*o i
niezrvłocanię. w razie takiej ptrzeby (czas reakcji interwencyjnej nie może być dfużsry niźt5 minut)- GruPa interrvenruje w prąpadku wysĘlienia alarmrr sygnalizującego włarlanie
lub nap*Ą uruchomionego przy ułciu pilota napadowego obsługi o"iro"y, 

- '

?o}NatYchmiastowe reagowania w przypadkach -otrz_ymania 
sygnału' alarmowego

polegającego na:
a}wezwaniu SuPY interwenc$nej, która zobowiązanajest do dotarcia do obiektu chronionegow ciągu makslm.alnie 1-§ minut od otrz}łurania sygnafu, celem udaremnienia powstania
szkodY w mieniu i budYnkach ZamawĘącego, eiłrentualnie schwytania §prarvcy oraz
roąpoczęcia działan zab,ezpieczających obiekt"
b)Powi*domieniu Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, a takźe specjalistycznych sfueb
miejskich {S*eE Pożarna, Polieja, Pogotowie Ratunkowe, Gazoń, i$.) o zaistrimiu
zdarzęnia wymagającego icb interwencji.



c)zabezpieczeniu chronionego rnienia i budpków do
wymienroaycĘ

czasu prrybycia ww- słu*b

Zl)Do cbowiązkór1 WYkłnawcY naleĘ również udostępnienie zgromadzcnych materiałórvdotyczących kradzieĘ, napadą pożaru, ię- po*o.t**"i"to* róliqi i firmubezpieczeniowych,
22)V/ykonawca z$owrązuje się do .rejestrowania sygnałów przyję§ch z §)§temualarmowego oraz udostępniania zamawrąącenru wyciągu 

" 'y*r, 
Ęestrów,23}W PrąlPadku wYstąPienia awarii systerru, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcianiezwłocznie Po otrz]nnniu zgłoszenia. 24}Wykonawca ponosi pebą odpowiedzialność zaszkodY ąmikłe z niezadziałarria systemu 

"i*ńo**go, tn"to reakcji grup interwmcyjnychoraz z& szkcdypowstałe z przycu-yn leĘcych po stroń pracowaika ;ńĄ"
25)Na kazdYrn z obiektów wymienionycn * S I ust-i W'ykonawc* *ońto*,;e po&rórze,§YgnsłY sYstemu alanrrowego zainstalowanęgo lry budynkach oraz kamery, obsfuguje centralętelefoniczną, prowadzi,,Książkę wejść i wfise osób nie ĘĘcych pracownikayni CBiRNf-'oraz prowadzi jednoosobowy posterunek obchodów,
26}Do obowiązków_ WYkonawcy ualeĘ tat<ze zamykanie i otrłlieranie bram rrjłzdorrych,szłabanów, kraty rolowanej,28}Prowadzerrie ksiązki *ł*=Uu w której odnotowlłłrany ĘdziePrzeĘeq Pehionej :fułY, §l fym godziny przekazania i przejęcia ochrony _z
uwzględnieniem możliwości wpisu Wez-ZamŃającego uwag i postulatów dotycących
sPosobu w$onYwania umowy- W ksiązce służby 

"ł*tir*J"*t o*"e wszelkie ustetki" wadyoraz zdarzenia niebezpieczne, stwierdzone osŃiście * t *k i. sfużby .*" ;bd;;;;ili
Przekazane Pnłf,jZ orybY sprzątające/osoby trzecie" Wlrkonawca informuje o nich osobęuPowaŻuioną Przęz Zarrawiąącego, wpisy w ksiązce *łoety mogą oopon}wx wylącznie
uPowaŹnieni Przedstawiciele Wykonaw§y oraz upoważnieni przedJawiciele Żamawiającego,

3::I te muszą zawieraĆ imię i nazwisko 
"soĘ dokont{ącej wpis, datę i dokładrry czas\,vprsą

28)NatYchmi&§to§re reagowenie w nieprzekraczalnym terninie l godnły w pmylpadku braku
obsadY stanorłriska ochrony, raącycń uchybień w pehieniu ochronv" stwięrdząria pr.ez
Zamawiającego niedyspozycji pracournika ochrony,
29)Zachowanie tajemnicy inforrnacji n& temat majątku i systernu atarmowego
ZamawĘącego"
30IV tokrł realizacji zamówienia Wykonawca qrinien w taki sposób realizować pracr aby
zapevrnić należyty stan o*hrony,
3ł§tosowanie się do regulaminów r*prorvadzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania
rrmowY,
32}Powia'łzmiaaię Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach, awariach orazwszelkich sYtuąJscl stanowiących zagrożeni" dU pracowników. mięlią oraz budynkówCBiRNT w Gra5łrrsyławicłch,
33)Powkdamianie swoich Przełożonych <r zauważonych nieprawidłowościach w procedurach
postępowania doĘrczących beąpieczeństwa osób i mieria zńawiającego. i

*,

4.2.

umowa o udzielenię zamówienia na usfugę społec.ną zostanie zawart* na c'a§
oZnecuony-

Termin wy{<onmia zarnówięnia: nię wcześni*j niź od l kwiecień 2019 r. do 3l grudzień
2019 r- lub do wyczerpania środków fiaansowych określonych w § 3 *' T ;;§



C:tCn:Co)xl00
C - ilość punktów prz}unana za cenę, max l00 pkt.
Cn - najłiZsza cena oferty brutto
Co - cenaroąakyranej ofertybrutto

6. TERMIN §Kł^AI}A}IIA I oTwARcIA oTERT
ó-l- ofeĘ naleĘ złozyć w siedzibie zamawiającego prć]r ul. wojska polskiego

Wrzerśnią sekretariat do &i* 25.03.2019 r., do godziny 10:00.

6,2, ZamawiającY trtwor:zy ofełty tego samego dnia w siedzibie Zamawiającegó prz.r
ul- Wojśka Polskiego l, ó2-300 sękretariat o godzinie 10:30-

ż

8.

Oferta nie sPehiająca wymagń olrreślonych w niniejszym ogłoszeniu zostanie druu§ona.

W sytrracji zaisbrienia okoliczności wjmienionych w ań, 93 ustawy PZP postępowanie
zostanie unięważnionę-

9, Do of.ertY należY załącryĆ lrypehi§ny formularz ofertowy_ zgodnie z załącrnilciem nr l.

7atwig:dzam:

Zł@i:
Formhcz ofertovy- zaĘcznk nr 1

Opis pncdniom zmriłłienia, r&cńr m 2

Wzortmvry, załącaiknr 3

DY RE KToR
tutłorego Cc@ll9,rpd Zaodiliro filńlłń

M7śW,


