Załącznik 2 do Regulaminu

Opis przedmiotu i istotnych warunków zamówienia na usługę ochrony
fizycznej osób i mienia w obiekcie Sądu Rejonowego w Kaliszu przy ul. Asnyka
56a, a także monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego w
archiwum sądowym w budynku przy ul. Kilińskiego 13

I. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie profesjonalnej usługi ochrony fizycznej, mienia w budynku oraz posesji
Sądu Rejonowego w Kaliszu, zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a wraz z
obsługą i nadzorem nad środkami ochrony elektronicznej oraz prowadzenie szatni dla
interesantów znajdującej się w pomieszczeniu ochrony, a także monitorowanie
sygnałów lokalnego systemu alarmowego w archiwum sądowym w budynku przy ul.
Kilińskiego 13;
2. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1, odnośnie budynku przy ul.
Asnyka 56a, w obsadzie składającej się z własnych pracowników wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, jednolicie umundurowanych,
wyposażonych w identyfikatory z imieniem, nazwiskiem oraz w środki łączności
(radiotelefony i służbowe telefony komórkowe), środki przymusu bezpośredniego oraz
alkomat i ręczny wykrywacz metali w systemie:
a) 2 prac. ochrony – w poniedziałki robocze w godz. 7:00-18:00;
– w pozostałe robocze dni tygodnia (wt.-pt.) w godz. 7:00-16:00
b) 1 prac. ochrony – w poniedziałki robocze w godz. 0:00-7:00 i 18:00-0:00;
– w pozostałe robocze dni tygodnia (wt.-pt.) w godz. 0:00-7:00 i
16:00-0:00;
– w soboty, niedziele i święta całodobowo (24h).
3. Wykonawca kierować będzie do ochrony obiektu przy ul. Asnyka 56a oraz posesji przy ul.
Asnyka 56a pracowników spełniających następujące wymagania: sprawność fizyczna,
znajomość przepisów określających szczegółowy tryb działań oraz prawa i obowiązki
pracowników ochrony, umiejętność niezwłocznego podejmowania skutecznych działań w
sytuacjach kryzysowych, kultura osobista, zdyscyplinowanie, komunikatywność.
4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać kontrole pracy pracowników sprawujących
ochronę w budynku Sądu przy ul. Asnyka 56a przynajmniej 1 raz w ciągu doby. Kontrole
przeprowadzane będą przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej i odnotowywane przez osobę kontrolującą w książce służby.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje także usługę zamontowania nadajnika powiadamiania
radiowego/GPRS w budynku przy ul. Kilińskiego 13, w którym Sąd Rejonowy w Kaliszu ma
użyczone pomieszczenia na pierwszej kondygnacji budynku w przeznaczeniu na archiwum
zakładowe. W pomieszczeniach tych Zamawiający posiada zamontowane: System
Sygnalizacji Włamania (SSW) oraz System Sygnalizacji Pożaru (SSP). Nadajnik winien być
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zamontowany w terminie maksymalnie 14 od dnia udzielenia zamówienia (podpisania
umowy).
6. Po wykonaniu usługi zamontowania nadajnika powiadamiania radiowego/GPRS w budynku
przy ul. Kilińskiego 13 Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni usługę
monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego polegającą na przyjmowaniu
sygnałów z lokalnego systemu alarmowego w użyczonych Sądowi Rejonowemu w Kaliszu
pomieszczeniach przy ul. Kilińskiego 13 i przekazywaniu odpowiadających tym sygnałom
informacji Sądowi Rejonowemu w Kaliszu przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia.
7. W budynku sądu przy ul. Asnyka 56a, Wykonawca zapewni całodobowe monitorowanie
sygnałów lokalnych oraz sygnałów alarmowych, a w razie konieczności informowanie Policji,
Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego zwłaszcza w przypadku:
 kradzieży lub przywłaszczenia mienia w wyniku włamania, napadu, rabunku;
 prób unieruchomienia lub zdezorganizowania funkcjonowania chronionego obiektu;
 pożaru i innych niebezpieczeństw, w tym klęsk żywiołowych;
 zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających w chronionym obiekcie.
8. Wykonawca zapewni możliwość skorzystania w każdym czasie z pomocy:
- grupy interwencyjnej, złożonej z nie mniej niż 2 osób posiadających co najmniej
kwalifikacje pracownika wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej, pozostających w gotowości do podjęcia natychmiastowej reakcji na wezwanie
pracowników ochrony lub upoważnionego pracownika Zamawiającego. Maksymalny
czas przyjazdu do obiektu - w dzień 15 minut od momentu odebrania wezwania, w nocy
(od 2200 do 600) - 10 minut.
9. Wykonawca na własny koszt zapewni pracownikom realizującym przedmiot umowy
przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy i badań do
obsługi urządzeń RTG.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia na własny koszt pracowników
skierowanych do ochrony budynku Sądu przy ul. Asnyka 56a, w zakresie obsługi użytkowej
niżej wymienionych środków nadzoru elektronicznego:
1) telewizji dozorowej (systemu monitoringu),
2) punktowej sygnalizacji napadu,
3) bramowych detektorów metali,
4) prześwietlarek bagaży,
5) przenośnych detektorów płynów
Cykl szkoleń powinien zostać zakończony przed rozpoczęciem pierwszego dyżuru
pełnionego w ramach realizacji niniejszej umowy, ponadto Wykonawca ma dostarczyć
Zamawiającemu oświadczenia o odbytych szkoleniach z powyższego zakresu.
Każde oświadczenie powinno zawierać: datę przeprowadzenia szkolenia, dane firmy
serwisowej, która je przeprowadziła (nazwa, adres, telefon) oraz imienny wykaz
przeszkolonych osób.
Szkolenia muszą być przeprowadzone przez wyspecjalizowane firmy uprawnione do
wykonywania usług w zakresie konserwacji i serwisowania w/w systemów i urządzeń. O
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terminach szkoleń organizowanych na terenie Sądu Rejonowego w Kaliszu Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenia o
przeprowadzeniu w/w szkoleń w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
Zamawiający, na życzenie Wykonawcy, przekaże dane teleadresowe firm sprawujących
opiekę serwisową nad posiadanymi środkami nadzoru elektronicznego.
11. Z uwagi na zagrożenie zdrowotne występujące na stanowiskach pracy wyposażonych w
rentgenowskie prześwietlarki bagażu (w budynku sądu przy ul. Asnyka 56a), Wykonawca
zobowiązany jest do spełnienia n/w wymogów wynikających z ustawy Prawo Atomowe z
dnia 29.11.2000 r. (tj. 2019r. poz. 1792):
1) zgodnie z treścią art. 10 ustawy, do pracy przy obsłudze urządzeń emitujących
promieniowanie jonizujące - prześwietlarek rentgenowskich bagażu, mogą być
kierowani tylko tacy pracownicy, którzy posiadają aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku pracy przy narażeniu
na promieniowanie jonizujące.
2) zgodnie z treścią art. 11 ustawy, pracownicy obsługujący prześwietlarki bagażu muszą
przejść szkolenie z zakresu obsługi prześwietlarek uwzględniając wymagania z zakresu
bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu
wymagań określonych w art. 10 i 11 ustawy Prawo Atomowe w terminie do dnia 30
listopada 2020 r. W oświadczeniu należy wymienić imiona i nazwiska wszystkich
pracowników przewidzianych do obsługi prześwietlarek, wobec których powyższe
wymagania zostały spełnione.
10. Zakres usług ochrony fizycznej i mienia, w budynku sądu przy ul. Asnyka 56a, poza
wspomnianymi punktami będzie obejmował dodatkowo:
 Zabezpieczenie wejścia na teren budynku i posesji przed osobami nieupoważnionymi;
 Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie i na posesji Sądu;
 Obsługę przejściowego wykrywacza metali, zainstalowanego przy wejściu do budynku;
 Obsługę systemu telewizji przemysłowej – monitoringu oraz punktowej sygnalizacji
napadu;
 Obsługę rentgenowskiego urządzenia do prześwietlania bagażu – pracownicy
Wykonawcy muszą posiadać aktualne badania do obsługi urządzeń RTG.
 Codzienny obchód posesji Sądu i w razie konieczności, udzielanie informacji i zgłaszanie
nieprawidłowości w sprawach dotyczących budynku i posesji na bieżąco w trakcie dnia
Oddziałowi Gospodarczemu Sądu Rejonowego w Kaliszu,
 Prowadzenie książki przebiegu ochrony, zawierającej opis przejęcia służby, jej
przebiegu, dokonanych obchodów, dalszego przekazania służby, zaistniałych zdarzeń,
ewentualnych działań grupy interwencyjnej;
 Korzystanie z alkomatu na wypadek stwierdzenia konieczności jego użycia w
bezpośrednich kontaktach z użytkownikami budynku;
 Przyjmowanie i przechowywanie kluczy do wszystkich pomieszczeń w budynku,
prowadzenie ewidencji wydawanych kluczy;
 Ochronę mienia Zamawiającego, które znajduje się w ochranianym obiekcie,
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 Obsługę szlabanu i bramy znajdujących się na terenie obiektu w sytuacjach związanych
z eksploatacją obiektu i sytuacjach awaryjnych;
 Dbanie o zachowanie czystości i porządku w pomieszczeniu udostępnionym przez
Zamawiającego;
 Prowadzenie szatni dla interesantów, znajdującej się w pomieszczeniu ochrony;
 Zapoznanie i stosowanie zasad zawartych w Zarządzeniu nr A-022-27/16 Prezesa Sądu
Okręgowego w Kaliszu i Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu A-0220-8/16 oraz
Zarządzeniu nr D- 022-18/16 Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu i Dyrektora Sądu
Rejonowego w Kaliszu nr 4/16 z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie zasad
bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Okręgowym w Kaliszu i Sądzie Rejonowym w
Kaliszu – treść zarządzeń znajduje się w budynku Zamawiającego przy ul. Asnyka 56a w
miejscu publicznie dostępnym (parter- korytarz) oraz jest do pobrania i zapoznania się
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
Zamawiającego
pod
adresem
http://kalisz.sr.gov.pl/bip/index.php?id=512&id2=656
11. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracowników o których mowa w pkt I ust.
2 do wykonywania przedmiotu zamówienia wyłącznie na podstawie umów o pracę w
rozumieniu Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom
wyłącznie w części dotyczącej grupy interwencyjnej oraz monitorowania sygnałów lokalnego
systemu alarmowego w pomieszczeniach w budynku przy ul. Kilińskiego 13.
13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera i precyzuje załączony Wzór umowy wraz
z Zakresem obowiązków pracowników ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Kaliszu,
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz Instrukcja ochrony, która zostanie przedstawiona
w dniu podpisania umowy.
II. Termin realizacji zamówienia:
12 miesięcy - od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.
III. Szacunkowa liczba godzin pracy pracowników ochrony fizycznej skierowanych do realizacji
zamówienia wynosi 11126 godzin.
IV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Pod pojęciem ceny rozumieć należy cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia,
tzn.: za 11 126 godzin pracy pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej, świadczących usługi stałej, bezpośredniej ochrony
fizycznej osób i mienia w budynku sądu przy ul. Asnyka 56a, w zakresie określonym w
pkt I ppkt 2, za usługę zamontowania nadajnika powiadamiania radiowego/GPRS w
budynku przy ul. Kilińskiego 13, o którym mowa w pkt I ppkt 5 oraz za usługę
monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego, o którym mowa w pkt I ppkt
6.
Wskazana w ofercie cena winna być podana w układzie :
Cena netto za 1 godzinę pracy pracownika ochrony wpisanego na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wchodzącego w skład obsady, o
której mowa w pkt I ppkt 2 : ............. zł. + ...... % VAT.
Cena brutto za całość godzin pracy pracowników ochrony fizycznej skierowanych do
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realizacji zamówienia w budynku przy ul. Asnyka 56a, w wysokości 11126 godzin:
.................................................................................................. zł., w tym cena netto
..............zł. oraz podatek VAT wg stawki ........ % w kwocie ................. zł.
Cena brutto za usługę zamontowania nadajnika powiadamiania radiowego/GPRS w
budynku przy ul. Kilińskiego 13: ............................................ zł., w tym cena netto
..............zł. oraz podatek VAT wg stawki ........ % w kwocie ................. zł.
Cena za usługę monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego polegająca
na przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego w użyczonych Sądowi
Rejonowemu w Kaliszu pomieszczeniach przy ul. Kilińskiego 13 i przekazywaniu
odpowiadających tym sygnałom informacji Sądowi Rejonowemu w Kaliszu w okresie
udzielenia zamówienia: .......................................................... zł., w tym cena netto
..............zł. oraz podatek VAT wg stawki ........ % w kwocie ................. zł.

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia: ………………………..zł., w tym
cena netto…………………..zł.
kwocie..…………….zł.

oraz

podatek

VAT

wg

stawki…………....%

w

2. Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
matematycznymi zasadami.
3. W cenie winny być uwzględnione wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z
wykonywaniem usługi ochrony, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia zawartym we Wzorze umowy, w tym m. in.: opłaty ubezpieczeniowe,
koszty szkoleń pracowników, koszty umundurowania i wyposażenia pracowników,
koszty związane z funkcjonowaniem grupy interwencyjnej oraz zapewnieniem stałej
kontroli wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników sprawujących
ochronę, koszty dojazdu itp.
V.

Prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego o
wartości do 10 % wartości zamówienia podstawowego.
2. Za wykonanie zamówienia uzupełniającego Wykonawcy przysługiwać będzie
wynagrodzenie wg stawek określonych w umowie o świadczenie usług ochrony
fizycznej osób i mienia w obiekcie Sądu Rejonowego w Kaliszu w okresie od 01.12.2020
r. do 30.11.2021r.

VI.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu pisemne
zobowiązanie do doręczenia Zamawiającemu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. niżej wymienionych dokumentów:
1) imiennej listy osób przewidzianych do ochrony obiektu Sądu przy ul. Asnyka 56a i
posesji przy ul. Asnyka 56a oraz osób uprawnionych do sprawowania nadzoru i
kontroli nad wyżej wymienionymi wraz z kserokopiami legitymacji kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej;
2) oświadczenia o przeprowadzeniu szkoleń w zakresie obsługi użytkowej środków
nadzoru elektronicznego – monitoringu, punktowej sygnalizacji napadu, bramowych
detektorów metali, prześwietlarek bagaży, przenośnych detektorów płynów;
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3) zaświadczeń o ukończeniu przez pracowników kursu pierwszej pomocy;
4) oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 10 i 11 ustawy Prawo
Atomowe.
Powyższe dokumenty stanowić będą załączniki do umowy.
Niezłożenie przez Wykonawcę powyższego zobowiązania przed upływem wyznaczonego
przez Zamawiającego terminu podpisania umowy traktowane będzie jako uchylanie się od
zawarcia umowy.
VII. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IX. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
X.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) wykonają zamówienie zgodnie z opisem zawartym we Wzorze umowy,
2) dysponują co najmniej jedną grupą interwencyjną - własną lub podwykonawcy zlokalizowaną na terenie Kalisza, pozostającą w gotowości do podjęcia
natychmiastowej reakcji na wezwanie pracowników ochrony pełniących służbę w
chronionym obiekcie Sądu,
3) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł., aktualny w okresie realizacji zamówienia, a w
przypadku krótszego okresu ubezpieczenia zobowiążą się do jego przedłużenia na cały
okres realizacji zamówienia.

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Kaliszu
Bogusław Bagiński
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